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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
อาเซียนกอตั้งมาจนถึงบัดนี้นับได 46 ปแลว ในระยะแรกกิจกรรมของอาเซียนใหความสําคัญกับการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนอยมาก ประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดมุงพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก จนกระทั่งเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ที่เริ่มจากประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และลุกลามไปทั่วเอเชียอยาง
รวดเร็ว ทําใหอาเซียนเริ่มตระหนักวาการพัฒนาโดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไมนาจะเปนแนว
ทางการพัฒ นาที่ดีที่สุ ดทั้ งกั บ ประเทศของตนและกับ อาเซีย นเอง กระนั้น ก็ดี แมจะเริ่มตระหนักดังวา แต
สมาชิกอาเซียนก็ยังไมใหความสําคัญกับมิติทางสังคม หากจะมีก็เปนการแกปญหาผลกระทบทางสังคมที่เกิด
จากวิกฤติเศรษฐกิจของแตละประเทศ ไมไดมีการรวมตัวเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแกปญหาสังคมรวมกัน
เรียกวาแกปญหาแบบ “ตัวใครตัวมัน” ก็วาได
สําหรับมิติวัฒนธรรมของอาเซียนนั้น แตไหนแตไรมากิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมตามที่อาเซียนกําหนด
นั้น ไดแก การสรางสรรคทางศิลปะทุกสาขาทุกระดับและทุกยุคสมัย เชน ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม
พื้นบาน ศิลปะภาพถาย ศิลปะภาพยนตร ฯลฯ รวมถึงโบราณสถานและวัตถุที่แสดงฝมือทั้งในดานเทคนิคการ
ก อ สร า งและศิ ล ปะการออกแบบตกแต ง และการส งคณะแสดงไปเยี่ ย มเยื อ นและแสดงร ว มกั น เป น ต น
นอกจากนั้นยังมีโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาคนควาเรื่องราวระหวางประเทศสมาชิก การจัด
พิพิธภัณฑ ฯลฯ
เมื่ อพิ จ ารณากิ จ กรรมทางมิ ติวั ฒ นธรรมของอาเซีย นข างตน ดูเ หมือนวาอาเซีย นตองการใหเป น
กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกสามารถทํารวมกันได โดยไมมีปญหาหรือขั้นตอนที่ซับซอนเหมือนกิจกรรมในมิติทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แตหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 อาเซียนเริ่มหันมาทบทวนแนวทางการ
พัฒนาองคกรซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมมากขึ้น รวมทั้งยังใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษย (human security) 7 ดานอยางจริงจัง ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการเสนอโดยโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติหรือ UNDP (United Nations Development Program)
มิติสังคมวัฒนธรรมในอาเซียนไดรับความสําคัญ อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2546 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยผูนําอาเซียนไดมีแนวความคิด
รวมกันที่จะปรับระบบการทํางานของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับภารกิจ
ตาง ๆ และการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2
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(Declaration of ASEAN Concord II) ที่มีจุดประสงคเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนโดยประกอบดวย 3 เสา
หลัก และหนึ่งในสามเสานั้นก็คือเรื่องสังคมวัฒนธรรมหรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ทั้งนี้ อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันโดยเนน
การสงเสริมความรู ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในดานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร มรดกทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน ดังที่ระบุในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 2552 – 2558 (ค.ศ. 2009 – 2015) หมวดที่ 2 คุณลักษณะและองคประกอบ ขอที่ 7 วา “ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน
จึงไดเนนคุณคารวมกันภายใตหลักแหงความเปนเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับใหเขากับสถานการณ
โอกาสและสิ่งทาทายในปจจุบัน”
อาเซี ยนไดตั้งเปาหมายการจั ดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558 โดย
มุงหวังใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน
เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 6 ดาน ไดแก
1) การพัฒนามนุษย (Human development)
2) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social welfare and protection)
3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social justice and rights)
4) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental sustainability)
5) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN identity) และ
6) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the development gap)
ซึ่งประเทศสมาชิกตางก็คาดหวังวาคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้จะชวยใหอาเซียนรวมกันเปนปกแผน
ไดอยางราบรื่นและมั่นคง
สําหรั บการดํา เนิ นการของประเทศไทยมีพัฒ นาการในภาพรวม อาทิ การผลักดัน ใหหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage - UHC) เปนวาระสําคัญของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน (ASEAN Health Ministerial Meeting - AHMM) ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางระบบประกันสุขภาพถวนหนาทั่วภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลใหประชาชนของแตละประเทศสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม และลดผลกระทบในบริเวณชายแดนที่มีการขามพรมแดนมารับ
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การรักษาในประเทศไทย การกําหนดยุทธศาสตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
และความคื บ หน า ในการสร า งระบบถ า ยโอนหนว ยกิต ซึ่ งดําเนิน การโดยเครือข ายมหาวิทยาลัย อาเซีย น
(ASEAN University Network - AUN) โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป พ.ศ. 2546 - 2561 5 ดาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวยการใหความสําคัญ
กั บ การศึ ก ษา การลงทุ น ในการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย การส ง เสริ ม การจ า งงานที่ เ หมาะสม การส ง เสริ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต และการ
พัฒนาองคความรูและการจัดการความรู ทางดานมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒ นธรรมใน
อาเซียน โดยเผยแพรองคความรูดังกลาวผานสื่อตางๆ รวมถึงกาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
งานดานวัฒนธรรม ทั้งในระดับผูบริหาร ระดับปฏิบัติการ ผูเชี่ยวชาญ ศิลปนแหงชาติ ศิลปนพื้นบาน ชาง
หัตถกรรม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เปนตน
เมื่อพิจารณาผลกระทบเชิงบวกในเบื้องตนของการเขาสูประชาคมอาเซียนดานสังคมวัฒนธรรมพบวา
ประเทศไทยจะมีโอกาสสรางความรวมมือระดับภูมิภาคในประเด็นสําคัญตางๆ เชน การคุมครองสิทธิสตรี เด็ก
ผูพิการ การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การชวยเหลือกันในยามที่ประเทศสมาชิกเกิดภัย
พิบัติ การกระชับสัมพันธและการติดตอกันของประชาชนผานการทองเที่ยว รวมถึงขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร
ของไทยในการเปน “hub” ดานตางๆ อาทิ การศึกษา การรักษาทางการแพทย สปา เปนตน
อยางไรก็ดี ความทาทายประการหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมเคยใหผลกระทบเพียงดาน
เดียว ยังมีผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มาพรอมกับการเชื่อมโยงอาเซียนซึ่งจังหวัด
ชายแดนจะเปนดานแรกที่ตองเผชิญกับสถานการณนี้ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงอาเซียนตามแผนแมบทวาดวยการ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ซึ่งครอบคลุมดานโครงสราง
พื้นฐาน (การลงทุน การกอสรางถนน เสนทางรถไฟ การขนสงทางน้ําทางอากาศ การเชื่อมโยงดานไอซีที ฯ)
ดานกฎระเบีย บ (พิ ธีการด า นศุ ล กากร การตรวจคนเขาเมืองจะมีความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น ) และดา น
ประชาชน (สงเสริมการไปมาหาสูกันระหวางประชาชน) อาจสงผลใหเกิดปญหาดานสังคมและสาธารณสุขที่
เกิดจากการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวและแรงงานไมวาจะเปนโรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ
ปญหายาเสพติด การคามนุษยและอาชญากรรมขามชาติตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ แมว าผลกระทบจากเป าหมายของการจัดตั้งประชาคมสังคมฯ จะสงผลในเชิงบวกตอ
ประชาชนรวมถึงกลุมสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ในการไดรับการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
รวมทั้งจะไดรับสวัสดิการที่ดีขึ้นและทั่วถึงไมนอยกวามาตรฐานอาเซียนนั้น ในความเปนจริงกลับพบวาสตรี
เด็กและเยาวชน และผูพิการบางกลุมยังเขาไมถึงบริการของภาครัฐ อีกทั้งระบบคุมครองทางสังคมของไทยยัง
ไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและสมาชิกที่เปนเด็ก

4

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือภาคราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดชายแดนของประเทศอีกไมนอยที่
ยังไมเขาใจเปาหมายของประชาคมสังคมฯ วาตองการบรรลุอะไร ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบอะไร เมื่อไม
เข า ใจก็ ไ ม ส ามารถกํ า หนดแผนงานหรื อ กิ จ กรรมของตนเองในการเตรี ย มพร อ มเข า สู ป ระชาคมอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพได กอปรกั บ ในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของการเข า สู ป ระชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตอประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนอยางจริงจัง จึงเปนที่นากังวลวาเราจะเขาสูการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอันหมายรวมถึงเสาที่สามคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในอีกไมนาน
นี้แลว แต ประเทศไทยยังไมไดเตรียมการสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนชายแดนซึ่งเปนพื้นที่ที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมสังคมฯ อยางชัดเจน
ดังนั้น คําถามวิจัยที่ตองเรงศึกษาในขณะนี้คือ ความเขาใจของภาคราชการในจังหวัดชายแดนตอเสาที่
สามแหงประชาคมอาเซียนเปนอยางไร อันจะนําไปสูการมองประเด็นปญ หา และโอกาส รวมทั้งแนวโน ม
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอยางสมบูรณในป 2558
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเปาหมาย คุณลักษณะและสาระสําคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2) เพื่อสรางความเขาใจและรวบรวมขอคิดเห็นตอเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของภาค
ราชการในจังหวัดชายแดน
3) เพื่อวิเคราะหแนวโนมผลกระทบที่มีตอพื้นที่จังหวัดชายแดนหลังจากการเขาสูประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนอยางสมบูรณในป 2558 แลว
4) เพื่ อวิ เคราะห แนวทางการเตรีย มความพรอมของจังหวัดชายแดนเพื่อรองรั บผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1) ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย และสุรินทร จัดเปนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
2) ขอบเขตเนื้อหา ทําการศึกษาในประเด็น ดังตอไปนี้
2.1) คุณลักษณะและสาระสําคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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2.2) ขอคิดเห็น ตอเสาประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนของภาคราชการในจังหวั ด
ชายแดน
2.3) ผลกระทบของการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีตอกลุมจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การเขาสูป ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC)
ภาครัฐมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
และเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ภาครั ฐตระหนักถึงคุณลักษณะ 6 ด้ านของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและบทบาทของ
ตนเองในการสนองตอบสถานการณ์ เหล่ านัน้

ภาครัฐพัฒนาแนวทางเตรียมความพรอมรองรับ
ผลกระทบหลังการรวมตัวเปนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
1) วิธีการเก็บขอมูล ลักษณะของขอมูลมี 2 สวนคือ
1.1) สวนที่เปนขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ใชวิธีสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (key
informants) ที่เกี่ยวของกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมไปถึงความคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับ
แนวโนมและผลกระทบในการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การจัดประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นของภาคราชการที่เกี่ยวของกับเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย
1.2) สวนที่เปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2.2 สถานที่เก็บขอมูล กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)
2.3 การวิเคราะห ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา

ระยะเวลาทําการวิจัย
12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1) ไดองคความรูเกี่ยวกับเปาหมาย คุณลักษณะและสาระสําคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
2) ไดผลการวิจัยวาดวยผลกระทบของการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีตอพื้นที่
จังหวัดชายแดน
3) ไดแนวทางการเตรียมความพรอมรองรับผลที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเขาสูประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนอยางสมบูรณในป 2558 แลว ของกลุมจังหวัดชายแดนนครชัยบุรินทร

_______________________________

บทที่ 2
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาพรวม
อาเซียนกอตั้งมาจนถึงบัดนี้นับได 46 ปแลว ในระยะแรกกิจกรรมของอาเซียนใหความสําคัญกับการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนอยมาก ประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดมุงพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก จนกระทั่งเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ที่เริ่มจากประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และลุกลามไปทั่วเอเชียอยาง
รวดเร็ว ทําใหอาเซียนเริ่มตระหนักวาการพัฒนาโดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไมนาจะเปนแนว
ทางการพัฒ นาที่ดีที่สุดทั้งกับประเทศของตนและกับอาเซียนเอง กระนั้นก็ดี แมจะเริ่มตระหนักดังวา แต
สมาชิกอาเซียนก็ยังไมใหความสําคัญกับมิติทางสังคม หากจะมีก็เปนการแกปญหาผลกระทบทางสังคมที่เกิด
จากวิกฤติเศรษฐกิจของแตละประเทศ ไมไดมีการรวมตัวเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแกปญหาสังคมรวมกัน
เรียกวาแกปญหาแบบ “ตัวใครตัวมัน” ก็วาได
สําหรับมิติวัฒนธรรมของอาเซียนนั้น แตไหนแตไรมากิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมตามที่อาเซียนกําหนด
นั้น ไดแก การสรางสรรคทางศิลปะทุกสาขาทุกระดับและทุกยุคสมัย เชน ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม
พื้นบาน ศิลปะภาพถาย ศิลปะภาพยนตร ฯลฯ รวมถึงโบราณสถานและวัตถุที่แสดงฝมือทั้งในดานเทคนิคการ
ก อสร างและศิ ล ปะการออกแบบตกแต ง และการส งคณะแสดงไปเยี่ย มเยือ นและแสดงรว มกัน เปน ตน 1
นอกจากนั้นยังมีโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาคนควาเรื่องราวระหวางประเทศสมาชิก การจัด
พิพิธภัณฑ ฯลฯ
0

เมื่ อพิ จ ารณากิ จ กรรมทางมิ ติวั ฒ นธรรมของอาเซีย นข างตน ดูเ หมือนวาอาเซีย นตองการใหเป น
กิจกรรมที่ประเทศสมาชิกสามารถทํารวมกันได โดยไมมีปญหาหรือขั้นตอนที่ซับซอนเหมือนกิจกรรมในมิติทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แตหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 อาเซียนเริ่มหันมาทบทวนแนวทางการ
พัฒนาองคกรซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมมากขึ้น รวมทั้งยังใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษย (human security) 7 ดานอยางจริงจัง ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการเสนอโดยโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติหรือ UNDP (United Nations Development Program) 2

1

พัทยา สายหู. อาเซียนในมิติวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสูศตวรรษหนากับวัฒนธรรมอาเซียน. มดป,
หนา 4.
2
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย (human security) เปนการมองการพัฒนาคนใน 7 ดาน ไดแก 1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(economic security) 2) ความมั่นคงดานอาหาร (food security) 3) ความมั่นคงดานสุขภาพ (health security) 4) ความ
มั่นคงดานสิ่งแวดลอม (environmental security) 5) ความมั่นคงสวนบุคคล (personal security) 6) ความมั่นคงในชุมชน

7

มิติสังคมวัฒนธรรมในอาเซียนไดรับความสําคัญ อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2546 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยผูนําอาเซียนไดมีแนวความคิด
รวมกันที่จะปรับระบบการทํางานของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับภารกิจ
ตาง ๆ และการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2
(Declaration of ASEAN Concord II) ที่มีจุดประสงคเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนโดยประกอบดวย 3 เสา
หลัก และหนึ่งในสามเสานั้นก็คือเรื่องสังคมวัฒนธรรมหรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ทั้งนี้ อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันโดยเนน
การสงเสริมความรู ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในดานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร มรดกทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน ดังที่ระบุในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 2552 – 2558 (ค.ศ. 2009 – 2015) หมวดที่ 2 คุณลักษณะและองคประกอบ ขอที่ 7 วา “ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน
จึงไดเนนคุณคารวมกันภายใตหลักแหงความเปนเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับใหเขากับสถานการณ
โอกาสและสิ่งทาทายในปจจุบัน”

อาเซียนไดตั้งเปาหมายการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558 โดย
มุงหวังใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน ดังปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมฯ หมวดที่ 2 คุณลักษณะและองคประกอบ ขอที่ 4 วา

เปาหมายลําดับแรกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมุงหมายที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลางและเปนสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
ความเปนเอกภาพในหมูชาติสมาชิกและประชาชนอาเซียน โดยเสริมสรางอัตลักษณรวมกัน สรางสังคมที่
เอื้ออาทรและแบงปน ประชาชนมีสว นรวม โดยมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูและสวัส ดิการของ
ประชาชนดีขึ้น 3
2

(community security) และ 7) ความมั่นคงทางการเมือง (political security) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน United Nations
Development Program. Human Development Report. 1994.
3
กองอาเซียน 4. กระทรวงการตางประเทศ. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015).
กรกฎาคม 2552.
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เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 6 ดาน ไดแก
1) การพัฒนามนุษย (Human development)
2) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social welfare and protection)
3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social justice and rights)
4) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental sustainability)
5) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN identity) และ
6) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the development gap)
ซึ่งประเทศสมาชิกตางก็คาดหวังวาคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้จะชวยใหอาเซียนรวมกันเปนปกแผน
ไดอยางราบรื่นและมั่นคง
ตารางที่ 1 คุณลักษณะ 6 ประการและองคประกอบ 4
A การพัฒนามนุษย
B การคุมครองและสวัสดิการสังคม
A1 ใหความสําคัญกับการศึกษา
B1 การขจัดความยากจน
A2 การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
B2 เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุม
กันจากผลกระทบดานลบจากการรวมตัวอาเซียนและ
โลกาภิวัตน
A3 สงเสริมงานที่มีคุณคา
B3 การสงเสริมความมั่น คงและความปลอดภัยทาง
อาหาร
A4 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
B4 การเข า ถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพและส ง เสริ ม การ
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี
A5 การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตร B5 การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ
และเทคโนโลยีเชิงประยุกต
A6 เสริมสรางทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี B6 การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
A7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
B7 การสรางรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
C สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
D ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
C1 การส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก าร D1 การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโลก
3

4

ประมวลจาก กองอาเซียน 4. กระทรวงการตางประเทศ. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015).,
อางแลว.
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สําหรับสตรี เด็ก ผูสูงอายุและผูพิการ
C2 การคุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงานโยกยายถิ่น
ฐาน
C3 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ

D2 การจั ด การและการป อ งกั น ป ญ หามลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดลอมขามแดน
D3 ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยการศึ ก ษาด า น
สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน
D4 สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
D5 สงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเมือง
ตางๆและในเขตเมืองของอาเซียน
D6 การประสานนโยบายและฐานข อ มู ล ด า น
สิ่งแวดลอม
D7 สงเสริมการใชทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรทาง
ทะเลอยางยั่งยืน
D8 ส งเส ริ ม การ จั ด ก าร เกี่ ย ว กั บ กา รอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
D9 สงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด
D10 การตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการตอผลกระทบ
D11 สงเสริมการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน
E การสรางอัตลักษณอาเซียน
F การลดชองวางทางการพัฒนา
E1 ส ง เสริ มการตระหนั ก รั บ รู เ กี่ ย วกั บ อาเซีย นและ เสริ ม สร า งความร ว มมื อ เพื่ อ ลดช อ งว า งการพั ฒ นา
ความรูสึกของการเปนประชาคม
โดยเฉพาะมิติการพัฒนาดานสังคม ระหวางประเทศ
สมาชิกเกา 6 ประเทศและประเทศสมาชิก ใหม (ซี
แอล เอ็ม วี) และในพื้นที่ของอาเซียนที่ดอยพัฒ นา
และถูกทอดทิ้ง
E2 การสงเสริมและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน
E3 ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและการสร า งสรรค ด า น
วัฒนธรรม
E4 การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน

กลไกการดําเนินงาน
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กลไกการดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
☞คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Council) มีการประชุมปละ 2 - 4 ครั้ง รายงานผลความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งฯ ตอ
ผูนําในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในสวนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเปนผูแทนในคณะมนตรีฯ
☞คณะกรรมการเจาหนาที่อาวุโสสําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Senior Officials
Committee for ASCC - SOCA) เปนการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสซึ่งจัดขึ้นประมาณ 4 ครั้งตอป เพื่อ
ติดตามความคืบหนาในการดําเนินมาตรการตางๆ ขององคกรเฉพาะดาน (sectoral bodies) ในเสาประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตามแผนงานการจัดตั้งฯ และสรุปรายงานผลการดําเนินการตอคณะมนตรีฯ ใน
สวนของประเทศไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผูแทนไทยใน SOCA
☞องคกรเฉพาะสาขา (sectoral bodies) มีห นาที่ทําแผนงานเพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซีย น
ดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งฯ และจัดประชุมเพื่อหารือประเด็นรวมที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละ
ประเทศใหความสําคัญ อันจะนําไปสูโครงการความรวมมือทั้งระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวาง
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ

การดําเนินการที่สําคัญ
อาเซียนมีพัฒนาการในการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หลายดาน อาทิ
การจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC Scorecard) โดยนํามาใชในการประเมินผลตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
การจัดตั้งกลไกใหม ไดแก รัฐมนตรีอาเซียนดานกีฬาซึ่งมีการประชุมเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2554 และ
รัฐมนตรีอาเซียนดานสตรีซึ่งมีการประชุมครั้งแรกไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
การศึกษา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเมื่อ พ.ศ.
2553 ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองปฏิญญาชะอํา - หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมืออาเซียนดาน
การศึกษา (Cha-am HuaHin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve
an ASEAN Caring and Sharing Community) ซึ่งถือวาเปนกรอบการดําเนินงานดานการศึกษาฉบับแรก
ของอาเซียน โดยเนนบทบาทของการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ตอมาในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา ( ASEAN Education Ministers Meeting- ASED) ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไดออกเอกสารคูมือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เพื่อให
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ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหเยาวชนเรียนรูอาเซียนและประเทศสมาชิกในแงมุมตางๆ เพื่อเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting หรือ ASED)
ครั้งที่ 6 ไดรับรองแผนงานดานการศึกษา 5 ป ของอาเซียน (ASEAN 5 Year Work Plan on Education
2011 - 2015) โดยกําหนดสาระสําคัญไว 5 ประการ คือ
1) การรวมมือกันสรางความตระหนักรู (Promoting ASEAN Awareness)
2) การเพิ่มการเขาถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ (Increasing
Access to Quality Primary and Secondary Education)
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการ
พัฒนาสาขาอาชีพ (Increasing Quality of Education - Performance Standards, Lifelong Learning
and Professional Development)
4) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานการขามแดนและความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา
(Strengthening Cross-Border Mobility and Internationalisation of Education)
5) การสนับสนุนองคกรเฉพาะสาขาอื่นๆ (Support for Other ASEAN Sectoral Bodies with an
Interest in Education)
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights
of Women and Children - ACWC) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เพื่อเปนกลไกในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน โดยมีผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการ
ฯ คือ ดร. สายสุรี จุติกุล (ดานสิทธิเด็ก) และ นางกานดา วัชราภัย (ดานสิทธิสตรี) โดยนางกานดา วัชราภัย
ไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ 2554 ใหดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการฯ (วาระการดํารงตําแหนงสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556) ทั้งนี้ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ มีความคืบหนาสรุปไดดังนี้
☞การจัดทํากฎเกณฑการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ (Rules of Procedures - ROP)
จํานวน 19 บทวาดวยเรื่อง การประชุม การตัดสินใจ วาระการประชุม การดําเนินงาน การรวมงาน เอกสาร
รายงานการประชุม ความลับ การสื่อสาร ผูแทนคณะกรรมาธิการฯ การตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ขั้นตอนการรายงาน การปฏิสัมพันธกับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธกับองคกรอาเซียนอื่นๆ
การเปนตัวแทนคณะกรรมาธิการฯ ไปรวมงานในระดับภูมิภาคและงานระหวางประเทศ ความสัมพันธของ
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คณะกรรมาธิการฯ กับภายนอก การระดมเงินทุนและการใชเงิน การสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน
และเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
☞การจัดทําแผนงานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยการเลือกหัวขอหลักที่คณะกรรมาธิการฯ
ตองการมุงเนนและใหความสําคัญในการกําหนดกิจกรรมสําหรับแผนงานระยะ 5 ป แรกอยางเปนระบบ เริ่ม
จากการศึกษาเอกสารสําคัญตางๆ ไดแก กฎหมายในประเทศ แผนงานที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และเอกสารบางสวนที่
จัดพิมพโดยองคกรภายใตสหประชาชาติ ทั้งนี้ หัวขอหลักที่ตองการเนนในแผน 5 ป มีดังนี้ 1) การขจัดความ
รุ น แรงต อสตรี แ ละเด็ ก 2) การค า สตรี และเด็ ก 3) สตรี แ ละเด็ก ที่ อาศั ย อยู ดว ยและได รั บ ผลกระทบจาก
HIV/AIDS 4) ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีตอสตรีและเด็ก 5) การสงเสริม
และคุมครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ 6) เครื่องมือของอาเซียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 7)
ระบบการคุมครองเด็ก: การทํางานแบบบูรณาการและครอบคลุม สําหรับเด็กที่ตองการการคุมครองทางสังคม
8) สิทธิในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการดูแลพัฒนาการและการศึกษาตั้งแตเยาววัย 9) สิทธิเด็ก
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลตอเด็ก 10) การมีสวนรวมของสตรีในดานการเมืองและการตัดสินใจ
การปกครองแบบมีธรรมาภิบาลและเปนประชาธิปไตย 11) การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับ
สตรี กับเรื่องความยากจนที่เกิดจากความเปนสตรี (Feminization of Poverty) สิทธิสตรีในที่ดินและ
ทรัพยสิน 12) สงเสริมการดําเนินงานทางการศึกษาใหเปนสากลและมีความเสมอภาคทางเพศ (ทั้งในตํารา
เรียน หลักสูตร และการเขาถึงอยางเทาเทียม) 13) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมาธิการฯ และ
14) สงเสริมใหมีการปรึกษาหารือและเจรจากับผูมีสวนไดเสียทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งนี้แผนงาน
ดังกลาวไดมีการนําเสนอตอรัฐมนตรีดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อพิจารณาเรียบรอยแลว
☞การหารือรวมกับหนวยงาน องคกร และผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ รวมถึงพิจารณาจัดทําแผนงานรวมกัน อาทิ การหารือกับคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (CPR)
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวา งเพศและเพิ่มพลังของผูห ญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) องคการทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF) สํา นักงานป องกัน ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
(UNODC) สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ (UN OHCHR) ศูนยขอมูลดาน
สิทธิมนุษยชนอาเซียน (HRRC) สหภาพยุโรป (European Union) ผูเสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติวา
ดวยความรุนแรงตอสตรี (UN Special Rapporteur on Violence against Women-SR-VAW) ผูแทนพิเศษ
ของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องความรุนแรงตอเด็ก (Special Representative to the Secretary
General on Violence against Children-SRSG-VAC) การพบปะหารือกับภาคประชาสังคมตางๆ การเขา
รวมประชุมรวมกับผูแทนในสาขาตางๆ ในกรอบอาเซียน อาทิ การประชุมของคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี

13

(ACW) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสตรี (AMMW) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยแรงงานขามชาติ (ACMW) การหารือเกี่ยวกับนโยบาย
ความเสมอภาคและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสตรีในลุมแมน้ําโขงตอนลาง การประชุมระดับภูมิภาคใน
เรื่องการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) รวมถึงขอสังเกต และขอทาทายตางๆ ที่เกิดจาก
รายงานอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนตน
☞นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ยัง
ไดรับ เชิญจากประเทศและกลุมความรวมมือตางๆ ใหเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ย นความคิดเห็น
ประสบการณในงานดานสิทธิเด็กและสิทธิสตรี ดังนี้
• การพบปะกับผูเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ทุกรูปแบบ (CEDAW) และคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) ณ นครเจนีวาและ
เมืองสตราสบูรก ประเทศสวิสเซอรแลนด (มกราคม 2555)
• การพบปะกับผูแทนรัฐบาล ผูแทนสหประชาชาติ ผูแทนภาคประชาชน และภาคเอกชน ของ
สหรัฐอเมริกา ตามคําเชิญของกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา (18 - 25 เมษายน 2555)
• การเยือนสํ านักงานใหญสหภาพยุโ รป ณ กรุงบรัสเซลล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ปองกันและสงเสริมสิทธิเด็กและสิทธิส ตรีในยุโรปและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนการ
เรียนรูและเพิ่มพูนความเขาใจในกลไกการทํางานของสหภาพยุโรป การพบปะกับผูแทนสหภาพ
ยุ โ รป คณะกรรมาธิ ก ารสหภาพยุ โ รปด า นความเสมอภาคหญิ ง ชาย คณะกรรมาธิ ก ารด า น
เศรษฐกิจและสังคมประจําสหภาพยุโรป เจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการตางประเทศ ประเทศเบล
เยี่ยม คณะกรรมาธิการแหงชาติดานสิทธิเด็ก สถาบันความเสมอภาคหญิงชาย และองคกรภาค
ประชาชน และคณะกรรมการอาเซียนในสหภาพยุโรป (18 - 22 กุมภาพันธ 2555)
นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดผลักดันใหมีการประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียน (ค.ศ. 2011-2020)
เพื่อสงเสริมความสามารถและศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการในสังคมมาก
ขึ้น
การสงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม โดยการจัดตั้ง GO-NGO Forum ซึ่งเปนขอริเริ่มของ
ประเทศไทยเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินการตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การจัดการภัยพิบัติ มีการลงนามขอตกลงการจัดตั้งศูนยการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของ
อาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management หรือ
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AHA Centre) ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปนกลไก
ความรวมมือการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค โดยมีการเปดศูนย AHA Centre ซึ่งตั้งอยู ณ กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังไดตกลง
ที่จะเพิ่มบทบาทใหกับเลขาธิการอาเซียนในการทําหนาที่เปนผูประสานงานความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
(Humanitarian Assistance Coordinator)
แรงงานขามชาติ ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของ
แรงงานตางดาว (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant
Workers) เมื่อวัน ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟลิปปนส โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนวาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการ
คุมครองและสงเสริมแรงงานตางดาว ((ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers : ACMW) เพื่อ
กํากับดูแลและติดตามการยกรางตราสารอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานตางดาว ซึ่งมี
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558
สิ่งแวดลอม มีการจัดตั้งศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for
Biodiversity : ACB) เมื่อป พ.ศ. 2548 ระหวางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม อยางไมเปน
ทางการครั้งที่ 9 ที่ประเทศฟลิปปนส ทั้งนี้ ศูนย ACB มีวิวัฒนาการมาจาก ASEAN Regional Centre for
Biodiversity Conservation (ARCBC) ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากคณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) การจัดตั้ง ACB แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของอาเซียนในการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน และความพยายามในการประสาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพแหงอาเซียน (ASEAN Biodiversity Fund) เพื่อใชสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานของ ACB ทั้งนี้ศูนย ACB ตั้งอยู ณ เมือง Los Banos ประเทศฟลิปปนส
ทั้งนี้ ประเทศไทยไดใหสัตยาบันความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนย ACB เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
นอกจากนี้ยังมีการลงนามในขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน (ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน
2546 มีประเทศภาคีที่ใหสัตยาบันแลวทั้งหมด 9 ประเทศ เหลือเพียงสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งอยูระหวาง
ขั้นตอนการใหสัตยาบัน ขอตกลงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศภาคีดําเนินการดวยตนเองและรวมกับประเทศ
ภาคีอื่น ในการวิเคราะหแหลงตนเหตุ สาเหตุ ลักษณะ และระดับความรุนแรงของไฟบนพื้นดิน และ/หรือไฟ
ปา และหมอกควันที่เกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ เพื่อปองกันและควบคุมแหลงกําเนิดของไฟบนดินและ/หรือไฟปา
และหมอกควันที่เกิดขึ้นตามมานั้น โดยนํานโยบาย วิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมมาใช

15

ตลอดจนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค และเสริมสรางความรวมมือในการ
วิเคราะห ปองกัน ลด และการจัดการไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟปา และหมอกควันที่เกิดขึ้นตามมา
นอกจากนี้ ประเทศไทยได ทํ า หน า ที่ ป ระธานคณะทํ า งานอาเซี ย นด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) ครบ 3 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2553-2556)
โดยไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันความรวมมือในกรอบงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลาย
ดาน โดยเฉพาะในการประชุม AWGCC สมัยที่ 4 ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 26-28
มีนาคม 2556 ไทยไดผลักดันใหเกิดการประชุมรวม Partner Consultation Meetings ระหวางผูแทน
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับองคกรความชวยเหลือจากตางประเทศหลายองคกร ทั้งยังไดผลักดันใหรัฐสมาชิก
รวมเสนอตัวเปนประเทศหลักในกิจกรรมตางๆ ของประชาคม ตามที่ระบุไวใน ASEAN Action Plan on
Joint Response to Climate Change (AAP-JRCC)
การสรางอัตลักษณอาเซียน
ระหวางดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทยไดริเริ่มการจัดการหารือระหวางผูนําอาเซียนกับภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมตอกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และเปนสังคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเห็นชอบกับขอเสนอของประเทศไทยในการจัดตั้ง
สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย (ASEAN Association - Thailand) เพื่อชวยสงเสริมการดําเนินงานของภาครัฐ
ในการสรางประชาคมอาเซียน และเปนเวทีปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน
รวมทั้งสรางความตระหนักรูและความเขาใจที่ถูกตองของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียนและความรวมมือในกรอบ
ตางๆ ของอาเซียน
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2551 อาเซียนไดจัดใหมีการประกวดเพลงประจําอาเซียน ซึ่งเปนการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน บทที่ 40 ซึ่งระบุใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซียน โดยเพลง “The ASEAN
Way” จากประเทศไทย ไดรับการตัดสินใหเปนเพลงชนะเลิศ ซึ่งเปนผลงานการประพันธเนื้อรองของ นาย
พะยอม วลัยพัชรา และแตงทํานองและเรียบเรียง โดยนายกิตติคุณ สุดประเสริฐ รวมกับ นายสําเภา ไตรอุดม
โดยอาเซียนสงเสริมใหมีการใชเพลงประจําอาเซียน “The ASEAN Way” ในโอกาสและกิจกรรมสําคัญ
เกี่ยวเนื่องกับอาเซียน และประเทศคูเจรจา โดยมีการแปลเนื้อรองเปนภาษาตางๆ เพื่อชวยเสริมสรางความ
ตระหนักรูเรื่องอาเซียน สรางความรูสึกนึกคิดและจิตสํานึก คานิยม และหลักการรวมกันในหมูพลเมืองอาเซียน

องคก รเฉพาะสาขาภายใตป ระชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย น และหนว ยราชการไทยที่
รับผิดชอบ
1. ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)
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• Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กรมประชาสัมพันธ
2. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)
• Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงวัฒนธรรม
3. ASEAN Education Ministers Meeting (ASED)
• Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ
4. ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM)
• ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย
5. ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)
• ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Pollution - COP)
• Meeting of the Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution – COM
• The Sub Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze
Pollution (MSC)
• Ministerial Steering Committee for the Mekong Sub – region (MSC Mekong)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)
• Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข
8. ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)
• Senior Labour Officials Meeting (SLOM)
• ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงาน
9. ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE)
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• Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication
(SOMRDPE)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย
10. ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD)
• Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11. ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY)
• Senior Officials Meeting on Youth (SOMY)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
12. ASEAN Conference on civil Service Matters (ACCSM)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.
13. ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS)
• ASEAN Senior Official Meeting on Sports (SOMS)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
14. ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW)
• ASEAN Committee on Women (ACW)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
15. ASEAN Centre for Biodiversity
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
16. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance in Disaster
Management (AHA Centre)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย
17. ASEAN Earthquakes Information Centre
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย
18. ASEAN Specialised Meteorological Centre
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
19. ASEAN University Network (AUN)
หนวยราชการไทยที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ
___________________________

บทที่ 3
กลุม จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1) ดานกายภาพ
(1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรี รั มย และสุริ น ทร มีพื้น ที่ป ระมาณ 52,389.89 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 32,743,674 ไร ตั้งอยู
ระหวางเสนละติจูดที่ 14 องศา 5 ลิปดาเหนือ ถึงเสนละติจูดที่ 16 องศา 43 ลิปดาเหนือ และระหวางเสน
ลองจิจูดที่ 107 องศา 10 ลิปดาตะวันออก ถึงเสนลองจิจูดที่ 110 องศา 7 ลิปดาตะวันออก ซึ่งจากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรดังกลาวนี้ จะทําใหพื้นที่ตั้งอยูในโซนเวลามาตรฐานสากลที่พิกัดลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่ง
เปนเวลาที่เร็วกวากรีนิชประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง และมีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropical Savanna
Climate) ตามการจําแนกเขตภูมิอากาศแบบ Koppen ซึ่งจะมีอากาศรอนอุณหภูมิสูงตลอดป โดยมีฤดูฝน
สลับกับฤดูแลงอยางเดนชัด โดยฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูแลงเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน
(2) ที่ตั้งสัมพันธ : พื้นที่กลุมจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร) มีอาณาเขตติดตอกับ
พื้นที่จังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระแกว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก
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(3) ขนาดพื้นที่ : จากการรวบรวมขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดมีพื้นที่รวมกัน
ทั้ งหมด 52,389.89 ตารางกิ โ ลเมตร หรือประมาณ 32,743,674 ไร ซึ่ง คิดเปน รอยละ 30.83 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและคิดเปนพื้นที่รอยละ 7.70 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มาก
ที่สุด รองลงมาไดแก จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร ตามลําดับ
ตารางแสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุมจังหวัด
เนื้อที่
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย

ตร.กม.
20,787.92
12,654.35
10,085.60

ไร
12,992,448
7,908,968
6,303,498

รอยละ
(ของกลุม จังหวัด)
39.68
24.15
19.25

19

สุรินทร
รวม (กลุม จังหวัด)

8,862.02
52,389.89

5,538,760
32,743,674

16.92
100.00

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร , กรมพัฒนาที่ดิน 2552
(4) ลักษณะทางธรณีวิทยา: พื้นที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูงโคราช หินที่รองรับสวนใหญประกอบดวย
หินแข็ง (หินชุดโคราช) ประกอบดวยลักษณะโครงสรางแบบรูปประทุนคว่ําและรูปประทุนหงาย มีรอยแตกรอย
แยกและรอยคดโคงทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ
(5) ปฐพีวิทยา : มีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยูทั่วไป ทําใหเกิดดินเค็มและน้ําเค็ม ลักษณะ
ดินเปนดินที่มีศักยภาพปานกลาง ถึงต่ํา สําหรับทําการเกษตร ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวจะอยูใกลลุม
น้ํา และพื้นที่น้ําขังในฤดูฝน
2) ดานประชากร
(1) สัดสวนแนวโนมประชากรและความหนาแนน : จากขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป 2553 ปรากฏว า กลุ ม จั ง หวั ด “นครชั ย บุ ริ น ทร ” มี ป ระชากรจํ า นวน
6,645,038 คน ชาย 3,305,670 คน หญิง 3,339,368 คน คิดเปนรอยละ 10.40 จากจํานวนประชากรทั้ง
ประเทศ 63,878,267 คน
ตารางแสดงจํานวนประชากรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
จํานวนประชากร (คน)
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
นครราชสีมา
1,277,333
1,304,756
2,582,089
ชัยภูมิ
561,146
566,277
1,127,423
บุรรี ัมย
775,766
777,999
1,553,765
สุรนิ ทร
691,425
690,336
1,381,761
รวมทัง้ กลุม ฯ
3,305,670
3,339,368
6,645,038
ประเทศ
31,451,801
32,426,466
63,878,267
ที่มา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง

ความหนาแนนของประชากร

(คน/ตร.กม.)
126
88.23
150.37
170.10
79.37
124.49

3) ดานการปกครอง
เขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย

อําเภอ
32
16
23

ตําบล
289
124
189

หมูบ า น
3,743
1,617
2,544

เทศบาลนคร/เมือง/ตําบล
49
20
26

อบต.
287
122
182
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สุรินทร
17
159
ที่มา : สํานักทะเบียน กรมการปกครอง

2,119

17

159

4) ดานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ (GPP) ประจําป พ.ศ.2553 มีมูลคารวม 340,790 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 33.46 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมูลคารวม 1,018,451 ลานบาท หรือรอยละ 3.15 ของ
ประเทศ ที่มีมูลคารวม 10,807,476 ลานบาท รายไดตอหัวตอปของประชากรในกลุมจังหวัดฯ เฉลี่ยเทากับ
43,299 บาทตอคนตอป ต่ํากวารายไดเฉลี่ยตอหัวตอปของประชากรในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือที่ ระดับ
44,516 บาท และของประเทศที่เทากับ 160,556 บาท จําแนกไดดังนี้
(1) ฐานเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด : เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมระดับจังหวัด และกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1 ระหวางป พ.ศ.2539 – 2552 พบวาในระดับกลุมจังหวัดมีอัตราเพิ่มเฉลี่ย
ในชวงระยะเวลา 13 ป เทากับรอยละ 3 ตอป (องคประกอบการเติบโตเฉลี่ยตอปดังนี้ นครราชสีมา รอยละ
2.5 ชัยภูมิ รอยละ 3.4 บุรีรัมย รอยละ 2.7 และสุรินทร รอยละ 3.4) ใกลเคียงกับระดับอัตราการเพิ่มของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เทากับรอยละ 3.1 ตอป และเทากับระดับอัตราการเติบโตของทั้งประเทศที่เทากับรอย
ละ 3 ตอป แสดงถึงแนวโนมพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับความสนใจจากนัก
ลงทุนทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในชวงระยะเวลาที่ผานมา เนื่องจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเริ่มมีขอจํากัดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงพื้นที่รองรับการพัฒนา และกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การพัฒนาตางๆ
(2) ฐานเศรษฐกิจระดับจังหวัด
นครราชสีมา : ในป พ.ศ.2553 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP จํานวน 187,963
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 2.2 เนื่องจากการเปนศูนยกลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาที่มีอัตราเพิ่มขึ้น เกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขา ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและการบริการ สาขาที่มี
อัตราลดลง สาขาการกอสรางและสาขาประมง
ชัยภูมิ : ในป พ.ศ.2553 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP จํานวน 42,007 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 0.5 เทียบกับอัตราการขยายตัวในปกอนหนา สาขาที่มีอัตราเพิ่มขึ้นไดแก สาขาการขนสง
สินคา และสื่อสาร สาขาไฟฟา กาช และประปา และสาขาการบริการสุขภาพและบริการสังคม สาขาที่มีอัตรา
การขยายตัวลดลงคือ สาขาการกอสรางและสาขาคาปลีก – คาสง
บุรีรัมย : ในป พ.ศ.2553 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP จํานวน 60,090 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 เที ยบกั บอัตราการขยายตัวในปกอนหนา เนื่องจากมีฐานเศรษฐกิจหลักในสาขา
เกษตรกรรมและการคา การบริการภายในจังหวัด สาขาที่มีอัตราเพิ่มขึ้น สูงไดแก สาขาขนสง คลังสินคา และ
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สื่อสาร สาขาไฟฟา กาซ และประปา และสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร สาขาที่มีอัตราการเติบโตลดลงคือ สาขา
การกอสรางและสาขาประมง
สุรินทร : ในป พ.ศ.2553 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP จํานวน 50,730 ลาน
บาท เพิ่มรอยละ 6 เทียบกับอัตราการขยายตัวในปกอนหนา เนื่องจากมีสาขาเศรษฐกิจหลักเปนเกษตรกรรม
ขั้นพื้นฐานและเศรษฐกิจขยายตัวเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาขนสง คลังสินคา และสื่อสาร สาขาบริหาร
ราชการแผนดินและการปองกันประเทศ และสาขาการศึกษา สาขาที่มีการขยายตัวลดลงคือ สาขาการกอสราง
และสาขาคาปลีก – สง
สรุปขอมูลรายไดกลุมจังหวัดฯ แสดงเปนรายจังหวัด
จังหวัด
ดาน
1. เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม และการประมง
2. การผลิตอุตสาหกรรม
3. การขายสง การขายปลีกและการซอมแซมฯ
4. โรงแรมและภัตตาคาร
5. การกอสราง
6. อื่นๆ
รวม
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
(ลานบาท) (ลานบาท)
30,773
10,675
56,095
8,085
24,057
4,080
3,353
74
9,865
1,460
63,820
17,633
187,963
42,007

บุรรี ัมย
สุรนิ ทร
(ลานบาท) (ลานบาท)
16,209
13,661
8,750
5,938
7,600
5,848
200
332
2,762
2,535
24,569
22,416
60,090
50,730

ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ
จังหวัด / กลุม จังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวม
(GPP) ลานบาท

จํานวนประชากร
(1,000 คน)

รายไดเฉลีย่ ประชากร
(บาท / คน / ป)

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
กลุมจังหวัดฯ
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ประเทศ

187,963
42,007
60,090
50,730
340,790
1,018,451
828,151
1,108,330
5,825,354
2,027,190
10,807,476

2,819
1,198
1,652
1,446
7,115
22,878
12,176
9,378
18,292
4,587
67,311

66, 670
35,059
36,384
35,085
35,509
44,516
68,015
118,184
245,368
441,901
160,556

รอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวม(GPP)

1.73
0.38
0.55
0.46
3.15
9.42
7.67
10.25
53.9
18.76
100
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2553

5) ดานเกษตรกรรม
(1) การเพาะปลูก : ชนิดพืชที่ปลูกมากในพื้นที่กลุมจังหวัด ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง
และออยโรงงาน พืชหลักทั้ง 4 ประเภทในกลุมจังหวัดมีการเพาะปลูกรวมพื้นที่ 14.39 ลานไร เมื่อเทียบกับ
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 18.61 ลานไร จะคิดเปนสัดสวนรอยละ 77.32 ในขณะทีส่ ัดสวนการปลูกพืชทั้ง 4
ประเภทของภาคและประเทศมีคารอยละ 74.13 และ 59.63 เมื่อพิจารณาแยกเปนรายจังหวัดพบวาจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่ปลูกพืชหลัก ทั้ง 4 ประเภทมากที่สุด รองลงมาไดแกจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และชัยภูมิ
ตามลําดับ
ขอมูลการผลิตขาวหอมมะลิของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
รายการ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรรี ัมย
สุรนิ ทร
กลุม จังหวัดฯ
ประเทศ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 3,639,627
1,024,050 2,975,185 3,312,185 10,968,721 44,607,076
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
3,038,856
891,129
2,604,427 2,604,427
9,645,380 40,861,700
ผลผลิต (ตัน)
917,186
254,988
1,082,967 1,229,088
3,484,229 24,343,504
ผลผลิต (กก./ไร)
302
286
416
395
349.75
426
จํานวนเกษตรกร
164,281
74,470
186,284
200,823
625,858
n.a.
ผูปลูกขาว (ราย)
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด และ website ตลาดสินคาเกษตรกรลวงหนาแหงประเทศไทย 2554
ขอมูลการผลิตมันสําปะหลังของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
รายการ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรรี ัมย
สุรนิ ทร กลุม จังหวัดฯ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
1,698,299
357,912
205,945 54,987 2,317,143
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
1,622,393
354,772
201,397 54,059 2,232,621
ผลผลิต (ตัน)
4,954,788
1,105,115 626,949 151,798 6,838,650
ผลผลิต (กก./ไร)
3,054
3,115
3,113
2,808
3,023
จํานวนเกษตรกรผูปลูก
73,000
36,897
2,400
12,684
124,981
มันสําปะหลัง (ราย)
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ และ website สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2554

ประเทศ
7,400,148
7,096,173
21,912,416
3,088
n.a.

(2) การปศุสัตว : การเลี้ยงโคนม 25.7 ตัว/ครัวเรือน โคเนื้อ 6.6 ตัว/ครัวเรือน กระบือ 4.3 ตัว/
ครัวเรือนสุกร 28.5 ตัว/ครัวเรือน ไก 80.0 ตัว/ครัวเรือน และเปด มีจํานวน 42.1 ตัว/ครัวเรือน ตามลําดับ ซึ่ง
ทุกประเภทมีจํานวนมากกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบกับประเทศพบวาจํานวน/ครัวเรือนของ
โคนม โคเนื้อ และกระบือของกลุมจังหวัดมีคาใกลเคียงกับของประเทศ สําหรับสุกรไก และเปดของกลุมจังหวัด
มีคาต่ํากวาของประเทศ
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ขอมูลการเลีย้ งโคเนือ้ ของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
รายการ
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรรี ัมย สุรนิ ทร
กลุม จังหวัดฯ
ประเทศ
จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
388,108 162,856 237,964 282,856
1,071,784
6,583,106
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
49,004
19,762 45,611 60,342
174,719
1,065,072
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)*
16,000
16,000 16,000 17,000 16,000-17,000
17,669
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
142
155
149
138
146
n.a.
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัด , ปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด และ website สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2554

(3) การปลูกหมอนเลี้ยงไหม : ราษฎรในกลุมจังหวัดฯ สวนใหญยังประกอบอาชีพดานการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม เชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีมูลคาจําหนายผลิตภัณฑไหมมากที่สุดของกลุมมีพื้นที่
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ในป 2554 จํานวน 3,790 ไร เกษตรกร จํานวน 4,625 ราย รวมทั้งกลุมจังหวัดฯ ของ
ผูประกอบการไหม จํานวน 1,007 ราย ซึ่งมีผลทําใหมูลคาการจําหนายทั้งกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป เชนใน
ป 2552 จํานวน 4,351 ลานบาท ในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 4,697.17 ลานบาท และในป 2554 เพิ่มขึ้นเปน
5,029.67 ลานบาท นอกจากนี้ในดานคุณภาพของผลิตภัณฑผาไหมกลุมจังหวัดไดเครื่องหมายรับรองตรา
นกยูงพระราชทาน รวมจํานวน 8,828 ดวง (ยอด ณ พฤษภาคม 2552) รวมทั้งผูที่ไดรับการรับรองใหไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมามีจํานวน 33 ราย
ขอมูลมูลคาจากการจําหนายผลิตภัณฑผาไหมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
ขอมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
รอยละทีเ่ พิม่ ขึน้
ประกอบตัวชีว้ ดั
2550
2551
2552
2553
2554
2553
2554
กลุมจังหวัดฯ
3,456.55
3,801
4,351 4,697.17 5,029.67 107.9
107
นครราชสีมา
2,853.91
3,118
3,535 3,737.55 3,783.71 105.7
104.2
ชัยภูมิ
209.22
234
298
393.15
436.24 131.9
110.9
บุรีรัมย
129.97
149
167
178.89
391.53 106.6
218.8
สุรินทร
263.45
300
351
387.59
418.19 110.2
107.9
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด พ.ศ.2554

6) ดานอุตสาหกรรม
(1) สถานการณอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1: จากขอมูลของ
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี ข อ มู ล ย อ นหลั ง ไปจนถึ ง ป 2542 พบว า จั ง หวั ด
นครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในกลุมจังหวัดฯ และมีจํานวนมากเกินครึ่งหนึ่งของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของกลุมจังหวั ดฯ และมีแนวโนมที่จะมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงใหเห็นวา
อุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดฯ เปนอุตสาหกรรมประเภทที่ตองการพึ่งพาเมืองในการเลือกทําเลที่ตั้ง เพื่อสราง
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ขีดความสามารถในการแขงขัน เนื่ องจากมีโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรสนับสนุนที่สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 3 ชวงป ไดแก พ.ศ. 2552, 2553 และ
2554 พบวา ในชวงระหวาง พ.ศ. 2552 - 2553 ทั้ง 4 จังหวัดมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปนอยาง
มากถึงรอยละ 17 แตในชวง พ.ศ. 2553 – 2554 กลับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย รอยละ 3
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดสุรินทร มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 9.5 และเมื่อพิจารณาในราย
จังหวัดพบวาจังหวัดบุรีรัมยและชัยภูมิเปนจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในระดับสูง
(2) สถานการณอุตสาหกรรมรายจังหวัด (ขอมูล ป 2554)
1.นครราชสีมา : จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานทั้งสิ้น 2,489 โรง มีเงินทุนทั้งสิ้น จํานวน
133,677.32 ล า นบาท กระจายอยู ทั่ว ไปในทุ ก อํา เภอ โดยอํา เภอเมื อ งนครราชสี มา มี โ รงงานมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ อําเภอปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน และอําเภอปกธงชัย (คิดเปนรอยละ 33.33, 14.27, 7.09, 5.08,
ตามลําดับ ของจํ านวนโรงงาน ที่ตั้งอยู ตามอําเภอตางๆ) เมื่อเทีย บกับป 2549 มีโรงงานเพิ่มขึ้น โดยมี
อุตสาหกรรมที่สําคัญดังนี้
- อุตสาหกรรมการเกษตร : จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน
399 โรง เงินลงทุน 11,658.63 ลานบาท มีการจางแรงงาน 7,712 คน คิดเปนรอยละ17.22 ของโรงงาน
ทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 0.03 (ป 2549 = 398 โรง หรือรอยละ 17.19 ของโรงงานทั้งหมด)
- อุตสาหกรรมขนสง : จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนสง
จํานวน 292 โรง เงินลงทุน 7,495.85 ลานบาท มีการจางแรงงาน 7,337 คน คิดเปนรอยละ12.60 ของ
โรงงานทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมขนสงมีการขยายตัวคงที่
- อุตสาหกรรมอโลหะ: จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอโลหะ จํานวน
284 โรง เงินลงทุน 3,196.96 ล านบาท มีการจางแรงงาน 4,322 คน คิดเปนรอยละ 12.26 ของโรงงาน
ทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมอโลหะมีการขยายตัวคงที่
- อุตสาหกรรมอาหาร : จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร จํานวน
229 โรง เงินลงทุน 18,382.13 ลานบาท มีการจางแรงงาน 14,956 คน คิดเปนรอยละ 9.88 ของโรงงาน
ทั้งหมดโดยอุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายตัวคงที่

25

- อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี โ รงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
เครื่องจักรกลจํานวน 188 โรง เงินลงทุน 6,057.93 ลานบาท มีการจางแรงงาน 11,595 คน คิดเปนรอยละ
8.11 ของโรงงานทั้งหมดโดยอุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายตัวคงที่
2. ชัยภูมิ : มีโรงงานทั้งสิ้น 1,665 โรง มีมูลคาการลงทุน 115,442.83 ลานบาท อุตสาหกรรมที่
สําคัญคืออุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิมุงมั่นที่จะสรางบทบาทความเปนผูนําในการสงเสริมพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผูประกอบการที่จะเขามาประกอบธุรกิจดานสิ่งทอใหมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดาน
การแขงขันเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีความโดดเดนดานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซึ่งปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดชัยภูมิประมาณ 20 โรงงาน ซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพของ
จั งหวั ด ชั ย ภู มิ ในด า นการประกอบการสิ่ งทอ จัง หวั ดจึ งไดผ ลัก ดัน ให จัง หวั ดชั ย ภู มิเ ปน เขตส งเสริ มพิ เศษ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.บุรีรัมย : มีโรงงานทั้งสิ้น 1,546 โรง มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย มีมูลคา
11,990.55 ลานบาทซึ่งลดลงจากป 2549 โรงงานในจังหวัดบุรีรัมยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการ
เกษตรกรรม มีกระบวนการผลิตที่พึ่งพาเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงาน ณ วันสิ้นป 2550 มีจํานวนเงินทุน
5,787 ลานบาท จํานวนคนงานรวม 12,696 คน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานที่มีมากที่สุด
คือ โรงสีขาว รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอโลหะ ไดแก โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต โรงงานกลึงเชื่อมโลหะทั่วไป
4. สุรินทร : จังหวัดสุรินทรมีโรงงานทั้งสิ้น 1,159 โรง มูลคาการลงทุนรวม 14,614.47 ลาน
บาทการจางงานรวม 9,722 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 3.88, 3.85 และ19.52 ตามลําดับ โดย
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายมีอัตราการขยายตัวของมูลคาการลงทุนสูงสุดคือรอยละ 64.27 ซึ่งเปนผลมาจาก
การลงทุนใหมของโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป อันเนื่องจากความพรอมของจังหวัดในดานสาธารณูปโภคและ
แรงงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับอัตราคาจางแรงงานต่ํา
7) ดานการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัด : จากลักษณะการจัดหมวดหมูแหลงทองเที่ยวของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สามารถจัดแบงสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดได 3 ประเภท ไดแก
1) แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ
2) แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุ และศาสนา และ
3) แหลงทองเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วิถีชีวิต
ตารางแสดงแหลงทองเทีย่ วภายในพืน้ ทีก่ ลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
ประเภทแหลงทองเทีย่ ว
จํานวนแหลงทองเทีย่ ว
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ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม
รวม

นครราชสีมา
11
18
41
70

ชัยภูมิ
16
11
7
34

บุรรี ัมย
9
16
15
40

ขอมูลการทองเทีย่ วของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
รายการ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
นักทองเที่ยว (คน)
5,232,940
731,361
ชาวไทย
5,124,864
725,331
ชาวตางประเทศ
108,076
6,030
แหลงทองเที่ยว (แหง)
70
34
โรงแรม/ที่พัก (แหง)
276
52
หองหัก (หอง)
9,101
1,500
รายได (ลานบาท)
6,685.92
558.58
ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด พ.ศ.2553

สุรนิ ทร
3
10
9
22

บุรรี ัมย
908,218
885,583
22,635
19
82
1,700
984.44

รวม
36
47
62
145

สุรนิ ทร
809,608
792,709
16,899
22
34
2,077
1,239.57

จํานวนแหลงทองเทีย่ วของเสนทางอารยธรรมขอมในพืน้ ทีน่ ครชัยบุรนิ ทร

จังหวัด

แหลงทองเทีย่ วหลัก
(8 แหง)

แหลงทองเทีย่ วรอง
ประเภทโบราณสถาน
(34 แหง)

นครราชสีมา 1.ปราสาทหินพนมวัน 1. ปรางคพะโค
( 35 แหง) 2.ปราสาทหินพิมาย 2. กูพราหมณจําศีล
3. ปราสาทนางรํา
4. กุฏิฤาษีนอย
5. แหลงหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเกา
9. โบราณสถานเมืองเสมา
10. ปราสาทหินบานถนน
หัก
11. ปราสาทหวยแคน

แหลงทองเทีย่ วรอง
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม
(8 แหง)

1. แหลงโบราณคดีบา น
ปราสาท
2. พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติมหาวีรวงศ
4. หมูบานดานเกวียน

แหลงทองเทีย่ วเสริม
(44 แหง)

1. อนุสาวรียทาวสุรนารี
2. อนุสรณสถานวีรกรรมบานทุง
สัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทรงาม (ภาพเขียนสี
โบราณบนเพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม
(พระพุทธรูปปางไสยยาสน)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถแบบ
ศิลปะไทยประยุกต)
6. ศูนยวัฒนธรรมสถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา
7. สวนน้ําบุงตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ
8. หมูบานปลูกหมอน
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ชัยภูมิ
(15 แหง)

1. ปรางคกู

1.บานกุดโงง
2.เมืองโบราณ
คอนสวรรค
3.กูบานกุดยาง (กูแดง)
4.พระธาตุหนองสามหมื่น

บุรรี ัมย
(22 แหง)

1. ปราสาทพนมรุง
2. ปราสาทเมืองต่ํา

1. ภูพระอังคาร
1.ศูนยวัฒนธรรม
2. ปราสาทหนองหงส
อีสานใต
3. เตาสวาย
4. เตานายเจียน
5. แหลงตัดหินบานกรวด
6. ปรางคกูฤาษี
7. ปรางคกูสวนแตง
8. กุฏิฤาษีบานโคกเมือง

เลี้ยงไหมบานหลุงประดูสามัคคี
9. พิพิธภัณฑไม
กลายเปนหิน ชางดึก
ดําบรรพและไดโนเสาร
10. ประตูชุมพล
11. วัดบานไร
12. วัดโนนกุม
(วิหารหลวงพอโต)
13. ศูนยวัฒนธรรมผาไหมปก
ธงชัย
14. อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ
15. เขื่อนลําตะคลอง
16. โฮมสเตยบานปราสาท
17. สวนสัตวนครราชสีมา
18 ฟารมโชคชัย
1.อนุสาวรียเจาพอพญาแล
2.ศาลเจาพอพระยาภักดีชุมพล
3.ทุงดอกกระเจียว
4.อุทยานแหงชาติไทรทอง
5.อุทยานแหงชาติน้ําตกตาดโตน
6.อุทยานแหงชาติปาหินงาม
7.อุทยานแหงชาติภูแลนคา
8.มอหินขาว
9.ศูนยสงเสริมผาไหมจังหวัด
ชัยภูมิ (บานเขวา)
10.เขื่อนจุฬาภรณ
1.พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
2.พิพิธภัณฑยุคกอนประวัติ
ศาสตรวัดบานพระสบาย
3.ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย
4.วนอุทยานเขากระโดง
5.เขตหามลาสัตวปา
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9. กุฏิฤาษีบานบัวลาย
10. ปราสาทบานบุ
11. เมืองฝาย

สุรนิ ทร
(22 แหง)

1. ปราสาทตาเมือน
ธม
2. ปราสาทศรีขรภูมิ
3. ปราสาทภูมโิ ปน

1. ปราสาทเมืองที
2. ปราสาทจอมพระ
3. ปราสาทตามอญ
4. ปราสาทบานพลวง
5. ปราสาทบานไพร
6. ปราสาทตาเมือน
7. ปราสาทตาเมือนโตจ
8.ปราสาทยายเหงา

อางเก็บน้ําหวยตลาด
6.เขตรักษาพันธุสัตวปา ดงใหญ
7.ศูนยหัตถกรรมทอผาไหมบาน
นาโพธิ์
8.เขื่อนลํานางรอง
1. พิพิธภัณฑสถาน 1. อนุสาวรียพระยาสุรินทรภักดี
แหงชาติสุรินทร
ศรีณรงคจางวาง (เซียงบุน )
2. หมูบานหัตถกรรม 2. หองภาพเมืองสุรินทร
เครื่องเงินเขวาสินรินทร 3. วัดบูรพาราม (หลวงพอพระชีว)
3. หมูบานวัฒนธรรม 4. วนอุทยานพนมสวาย
5. วนอุทยานปาสนหนองคู
ดงมัน
6. หมูบานชาง (บานตากลาง)
7. กลุมหัตถกรรมบานโชค
8. ตลาดการคาชองจอม

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเสนทางอารยธรรมขอม

8) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) ทรัพยากรปาไม: มีพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษรวมทั้งกลุมจังหวัดทั้งหมด 52,323,870 ไร มีสวนที่
ซอนทับกันอยูระหวางปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน ปาไมถาวรแหงชาติ
พื้นที่อนุรักษเพิ่มเติม และเขตหามลาสัตวปา แบงรายจังหวัดไดดังนี้ (ไร)
ประเภทปาไม
ปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ
วนอุทยาน
ปาไมถาวรของชาติ
พื้นที่อนุรักษเพิ่มเติม
เขตรักษาพันธุสตั วปา
เขตหามลาสัตวปา
รวม

นคราชสีมา
977,453.45
1,412,425
0
106,691
13,448
0
0
2,510,017.45

ชัยภูมิ
1,584,282.50
724,806.50
0
266,036
2,000
1,360,175
109
3,917,409

บุรรี มั ย
771,255
237,600
1,450
41,994
0
195,486
20,278
1,268,063

สุรนิ ทร
1,115,284
0
2,390
0
0
313,750
0
1,431,424

กลุม จังหวัดฯ
4,448,275
2,374,832
3,840
414,721
15,448
1,869,411
20,387
9,146,913.45

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกลุมจังหวัดฯ 2553

(2) ทรัพยากรดิน : ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 กลุมหลัก ไดแก ขาว พืชไร และไมผล - ไมยืนตน สรุปไดวามีชั้นความเหมาะสม
ของดินเพื่อการปลูกพืช
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(3) ทรัพยากรน้ํา : กลุมจังหวัดตั้งอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําหลัก 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล และลุม
น้ําปาสัก
(3.1) ลุมน้ําชี : มีพื้นที่รับน้ํา 49,477 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 20 ลุมน้ําสาขาพื้นที่โครงการ ที่
อยูในพื้นที่ลุมน้ําชีไดแกพื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่บางสวนของจังหวัดนครราชสีมา รวมคิด
เปนรอยละ 25.8 ของพื้นที่ลุมน้ําชีทั้งหมด
(3.2) ลุมน้ํามูล : มีพื้นที่รับน้ํา 69,700 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 31 ลุมน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยูในพื้นที่ลุมน้ําไดแกพื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมยและ
สุรินทร รวมคิดเปนรอยละ 54.2 ของพื้นที่ลุมน้ํามูลทั้งหมด
(3.3) ลุมน้ําปาสัก : มีพื้นที่รับน้ํา 6,292 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 8 ลุมน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยูในพื้นที่ลุมน้ํามูลไดแกพื้นที่บางสวนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเปนรอยละ 2.4 ของ
พื้นที่ทั้งลุมน้ําปาสัก
(9) การจัดเก็บภาษีสรรพากร
จังหวัดในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1 สามารถจัดเก็บภาษีสรรพากรรวมได 7,520.918
ลานบาท ในป 2552 ของการจัดเก็บภาษีสรรพากรของสํานักงานสรรพากร ภาค 9
ขอมูลผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปงบประมาณ 2550 – 2552 จําแนกเปนรายสํานักงานสรรพากร ในภาค 9
ประเภทภาษี
2550
2551
2552
รวมภาค 9
10,206.333
11,268.500
11,143.528
สท. นครราชสีมา
3,967.429
4,255.566
4,033.025
สท. นครราชสีมา 2
1,218.013
1,506.975
1,540.332
สท. ชัยภูมิ
682.971
745.309
733.335
สท. บุรีรัมย
999.870
1,168.577
1,214.226
สท. สุรินทร
815.311
812.391
792.886
สท. ศรีสะเกษ
530.754
652.447
669.414
สท. อุบลราชธานี
1,500.964
1,625.367
1,677.692
สท. อํานาจเจริญ
192.064
190.520
167.432
สท. ยโสธร
298.957
311.348
315.186
ที่มา : สํานักงานสรรพากรภาค 9

10) ดานบริการสังคม
(1) ดานการศึกษา : ในกลุมจังหวัดมีจํานวนโรงเรียนรวม 3,983 โรงเรียน จํานวนครู 50,591 คน และ
จํานวนนักเรียน 1,140,355 คน และมีโรงเรียนอาชีวศึกษาจํานวน 30 แหง และระดับอุดมศึกษา 18 แหง
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ตารางแสดงจํานวนสถานศึกษา จํานวนครู และจํานวนนักเรียนในพื้นที่ศึกษา ป 2552
อาชีวศึกษา (แหง)

อุดมศึกษา (แหง)

โรงเรียน (แหง)

ครู (คน)

นักเรียน (คน)

กลุมจังหวัด
30
18
3,983
50,591
1,140,355
นครราชสีมา
12
12
1,379
17,648
455,049
ชัยภูมิ
5
1
805
8,728
164,965
บุรีรัมย
6
2
935
13,004
277,028
สุรินทร
7
3
864
11.216
243,313
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดและขอมูลพื้นฐานจังหวัด
ตารางแสดงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษา
นครราชสีมา 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 1. สถาบันบั ณฑิ ตพัฒ นบริ หาร
2.มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช 2.วิทยาลัยนครราชสีมา
ศาสตร(นิดา)
มงคลอีสาน
3.มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลง 2. มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
3 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ กรณราชวิทยาลัย
สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระ
นครราชสีมา
เกียรติจังหวัดนครราชสีมา
4.มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฎ ราช
วิทยาลัย
5.วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
6.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
บุรรี ัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดบุรีรัมย
สุรนิ ทร 1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
2.มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
วิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
จังหวัดสุรินทร

(2) ด า นการบริ ก ารสาธารณสุ ข : การบริ ก ารด า นสาธารณสุข ในพื้ น ที่ กลุ ม จั ง หวัด มี จํ า นวน
สถานพยาบาลทั้งสิ้น 2,011 แหง จําแนกเปนโรงพยาบาลของรัฐบาล 86 แหง โรงพยาบาลเอกชน 16 แหง
สถานีอนามัย 945 แหง คลินิกรวมทุกประเภท 964 แหง ดานบุคลากรทางการแพทย มีแพทยจํานวน 968 คน
ทันตแพทย 261 คน พยาบาล 6,094 คน และผูชวยพยาบาล 216 คน
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(3) แหลงนันทนาการและพักผอนหยอนใจ : มีจํานวนทั้งสิ้น 28 แหง ซึ่งกระจายอยูในหลายๆ พื้นที่
โดยจังหวัดสุรินทรมีจํานวน 3 แหง จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 13 แหง จังหวัดบุรีรัมยจํานวน 6 แหง และ
จังหวัดชัยภูมิจํานวน 6 แหง
(4) ดานสังคมและวัฒนธรรม : มีการคนพบแหลงวัฒนธรรมและโบราณสถานกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ แหลงที่สําคัญมีจํานวนรวมมากกวา 230 แหง สวนใหญเปนชุมชนและโบราณสถานใน
สมัยอารยธรรมทวาราวดีและขอม ยกเวนจังหวัดชัยภูมิที่พบโบราณสถานอิทธิพลจากอาณาจักรลาวดวย
11) ดานระบบคมนาคมขนสง
(1) ทางหลวงสายตางๆ ในกลุมจังหวัด : ระบบคมนาคมขนสงในพื้นที่กลุมจังหวัดมีถนนสายสําคัญ
หลายสาย มีทางหลวงแผนดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด และภายในจังหวัด ทําใหการ
คมนาคมขนสงในกลุมจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางไดอยางสะดวก โดยมีเสนทางสําคัญดังนี้
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ,201,202,205,206,207,218,219,224,225,226,304 และ 348
นอกจากนี้กลุมจังหวัดยังมีทางหลวงสายอาเซียนพาดผาน ไดแก
- สาย AH 12 ผานสะพานมิตรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี - อ.น้ําพอง - ขอนแกน - อ.บาน
ไผ – อ.พล - จังหวัดนครราชสีมา - อ.สูงเนิน - อ.สีคิ้ว - อ.มวกเหล็ก - จังหวัดสระบุรี - หินกอง - รังสิต กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 511.5 กิโลเมตร
สาย AH 121 ผานมุกดาหาร - อํานาจเจริญ - ยโสธร - อ.สุวรรณภูมิ - อ.พยัคฆภูมิพิสัย - บุรีรัมย อ.นางรอง - อ. สมปอย – บ.ชองตะโก รวมระยะทาง 458.5 กิโลเมตร
(2) ระบบโลจิสติกสทางรถไฟ : เสนทางรถไฟที่ผานกลุมจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ประกอบดวย เสนทาง กรุงเทพ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – หนองคาย, เสนทางลําชี – อุบลราชธานี, เสนทาง
นครราชสีมา – อุบลราชธานี, เสนทางกรุงเทพ – ศรีษะเกษ)
จังหวัดนครราชสีมา มีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน 2 สาย คือ
- เสนทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี
- เสนทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดหนองคาย
รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางจิระ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสาย
หนึ่ ง ซึ่ งแยกที่ ชุ มทางแก งคอย คื อ สายอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี – อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถานี และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี
สถานีหลักในการขนสงผูโดยสารและสินคา คือ สถานีนครราชสีมา และสถานีชุมทางบัวใหญ
จังหวัดชัยภูมิ มีเสนทางรถไฟผานพื้นที่ทางตอนใตของจังหวัดซึ่งเปนเสนทางระหวาง อําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี – อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา – อําเภอเทพสถิต – บําเหน็จณรงค –
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จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผานสถานีรถไฟอําเภอบําเหน็จณรงค
และอําเภอจัตุรัส
จังหวัดบุรีรัมย มีเสนทางรถไฟผาน คือ เสนทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี
กรุงเทพ – สุรินทร
จังหวัดสุรินทร มีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผานทางตอนบนของจังหวัด โดยมี
เสนทางผาน 1 สาย คือ เสนทางกรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานี
12) ดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) ประปา: ขอมูล ป 2554 กําลังการผลิตน้ําประปาในพื้นที่ มีทั้งสิ้น 53,368,666 ลบ.ม./วัน ปริมาณ
น้ําที่ผลิตได 61,433,963 ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่จําหนายแกผูใช 48,726,122 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 79.31 ของ
ปริมาณน้ําที่ผลิตได และมีปริมาณน้ําที่จายเพื่อสาธารณประโยชนและรั่วไหล 8,054,771 ลบ.ม. ทั้งนี้มีจํานวน
ผูใชทั้งสิ้น 252,001 ราย
(2) พลังงาน: ในป 2554 มีการใชน้ํามัน 1,407,828.90 ลิตร คิดเปนรอยละ 92.4 ของการใชพลังงาน
ทั้งหมด มีการใชกาซแอลพีจีทั้งสิ้น 116,038.82 กิโลกรัม จังหวัดนครราชสีมามีสัดสวนการใชพลังงานมาก
ที่สุด คือรอยละ 62.16 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย รอยละ 19.71 จังหวัดสุรินทร และจังหวัดชัยภูมิ รอยละ
9.39 และ 8.75 ตามลําดับ
(3) ไฟฟา : ขอมูลป 2554 จํานวนผูใชไฟฟามีจํานวนทั้งสิ้น 1,476,534 ราย โดยกลุมสถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีการใชไฟฟามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือที่อยูอาศัย ใชกระแสไฟฟาคิดเปนรอยละ
30.76 จังหวัดนครราชสีมามีการใชกระแสไฟฟาสูงที่สุด จากกลุมสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม
13) ดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําในกลุมจังหวัด : พื้นที่โครงการทั้ง 4 จังหวัดตั้งอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําหลัก 3 ลุมน้ําดวยกัน
(ตามรายงานมาตรฐานลุมน้ําและลุมน้ําสาขา โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติหรือ กทช. , 2538) ไดแก
ลุมน้ําชี ลุมน้ํามูล และลุมน้ําปาสัก มีรายละเอียดของแตละพื้นที่ลุมน้ําดังนี้
1) ลุมน้ําชี: มีพื้นที่รับน้ํา 49,477 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 20 ลุมน้ําสาขา พื้นที่โครงการที่อยูใน
พื้นที่ลุมน้ําชี ไดแก พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่บางสวนของจังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอย
ละ 25.8 ของพื้นที่ลุมน้ําชีทั้งหมด
2) ลุมน้ํามูล : มีพื้นที่รับน้ํา 69,700 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 31 ลุมน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่อยู
ในพื้ นที่ ลุมน้ํ า ไดแก พื้นที่ เกื อบทั้ งหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมยและ
สุรินทร รวมคิดเปนรอยละ 54.2 ของพื้นที่ลุมน้ํามูลทั้งหมด
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3) ลุมน้ําปาสัก : มีพื้นที่รับน้ํา 6,292 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 8 ลุมน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่อยู
ในพื้นที่ลุมน้ํามูล ไดแก พื้นที่บางสวนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเปนรอยละ 2.4 ของ
พื้นที่ทั้งลุมน้ําปาสัก
14) ดานพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
1) พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดน้ําทวมขัง : ทั้ง 4 จังหวัดในบริเวณพื้นที่ราบริมแมน้ํามูล แมน้ําชี และ
แมน้ําสาขาใกลจุดบรรจบแมน้ําสายหลักทั้งสอง
2) พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลม : มีพื้นที่เสี่ยงในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด นครราชสีมา รวม
10 ตําบลใน 7 อําเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดน้ําปาไหลหลาก มีพื้นที่เสี่ยงในเขตจังหวัด นครราชสีมา 4
ตําบลใน 3 อําเภอ
3) พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปา : พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปาระดับเสี่ยงสูงและปานกลางสวนใหญ
อยูในเขตจังหวัดชัยภูมิครอบคลุมพื้นที่บริเวณทางดานทิศตะวันตกตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่
- จังหวัดนครราชสีมา บริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่
ในเขตอําเภอปากชองและอําเภอวังน้ําเขียว
- จังหวัดบุรีรัมยและสุรินทร พื้นที่เสี่ยงสูงกระจายอยูบริเวณตอนเหนือและตอนใต
ของจังหวัด ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงปานกลางสวนใหญอยูบริเวณตอนใตของพื้นที่ทั้งสองจังหวัด
4) พื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล ง : ในเขตพื้ น ที่ ก ลุม จัง หวั ดมี พื้น ที่แ หง แล ง ซ้ํา ซากทุ กระดั บ รวมทั้ง สิ้ น
13,745,069 ไร แยกเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับรุนแรงมาก 13,722,797 ไร ระดับปานกลาง 22,134 ไร
และระดับรุนแรงเล็กนอย 138 ไร พื้นที่สวนใหญของกลุมจังหวัดประสบภัยแลงในระดับรุนแรง จังหวัดที่มี
พื้นที่ประสบภัยแลงมากที่สุด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
5) พื้นที่เสี่ยงภัยแลง : พื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ สวนใหญอยูในระดับ 4 คือ
ไมเสี่ยงตอภัยแลง คือมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ประมาณ 1,000 – 1,800 มม. มีโอกาสที่ฝนตกมากกวา 50 –
200 วันตอป จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงอยูในระดับ 3 คือ พื้นที่เสี่ยงตอภัยแลงต่ํา คือ มี
ปริมาณฝนรายปนอยกวา 800 – 1,000 มม. มีโอกาสที่ฝนตกตั้งแต 50 – 200 วันตอป

บทที่ 4
แนวโนมผลกระทบของการเขาสูป ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ตอกลุม จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร หลังป 2558
จังหวัดนครราชสีมา
ความเปนมา
จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แตเดิมตั้งอยูในทองที่อําเภอสูงเนิน
หางจากตัวเมืองปจจุบัน 31 กิโลเมตรเรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือโคราชกับ “เมืองเสมา” ซึ่งทั้งสอง
เมืองมีความเจริญรุงเรืองในสมัยของขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางตั้งอยูริมลําตะคอง ในสมัยสมเด็จพระ
นรารายณมหาราช พ.ศ. 2199-2231 ไดทรงโปรดใหสรางเมืองขึ้นใหมโดยเอาชื่อของเมืองเสมากับเมืองโค
ราฆะปุระมาผูกเปนชื่อเมืองใหมเรียกวา “เมืองนครราชสีมา” แตคนทั่วไปนิยมเรียกกันวา “เมืองโคราช”
ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช สูงจากระดับน้ําทะเล
187 เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯประมาณ 255 กิโลเมตร(โดยรถยนต) และ 264 กิโลเมตร(โดยรถไฟ) มีพื้นที่
ประมาณ 20,493,964 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน

ทิศใต

ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแกว

ทิศตะวันออก

ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน

ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก
ลักษณะภูมิอากาศ
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จังหวัดนครราชสีมาอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ไดแก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(เริ่ม
ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ) ลมมรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีก
โลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน ซึ่งจะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากแหลงกําเนิดเขามาปก
คลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแหงแลงโดยทั่วไป
สวนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต(เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ลมมรสุมนี้มีแหลงกําเนิด
จากบริเ วณความกดอากาศสูงในซี กโลกใต บ ริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะพัดออกจากศูนยกลางเปน ลม
ตะวันออกเฉียงใตและเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต เมื่อพัดขามเสนศูนยสูตรจะพัดพามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป
การปกครอง
การบริหารราชการสวนภูมิภาคของจังหวัดนครราชสีมาแบงเปน 3 สวน ดังนี้
1. สวนราชการจํานวน 258 หนวย ประกอบดวย
- สวนกลางในภูมิภาคจํานวน 196 หนวย
- สวนภูมิภาคจํานวน 35 หนวย
- รัฐวิสาหกิจจํานวน 27 หนวย
2. หนวยงานอิสระจํานวน 26 หนวย
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 334 องคกร ประกอบดวย
- องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 1 แหง
- องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 257 แหง
- เทศบาล ไดแก เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 72 แหง รวม
ทั้งหมด 75 แหง
นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมายังแบงเขตการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 287 ตําบล และ3,734
หมูบาน ดังนี้
อําเภอ

อําเภอ

อําเภอ

1.เมืองนครราชสีมา

12.พระทองคํา

23.พิมาย

2.ครบุรี

13.โนนสูง

24.หวยแถลง

33

3.เสิงสาร

14.ขามสะแกแสง

25.สูงเนิน

4.คง

15.บังใหญ

26.ขามทะเลสอ

5.บานเหลือม

16.สีดา

27.สีคิ้ว

6.จักราช

17.บัวลาย

28.ปากชอง

7.โชคชัย

18.แกงสนามนาง

29.ชุมพวง

8.หนองบุญมาก

19.ประทาย

30.เมืองยาง

9.ดานขุนทด

20.โนนแดง

31.ลําทะเมนชัย

10.เทพารักษ

21.ปกธงชัย

32.เฉลิมพระเกียรติ

11.โนนไทย

22.วังน้ําเขียว

ประชากร
จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปน
อันดับสองของประเทศ จากขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ณ พ.ศ. 2556 มีจํานวน 2,610,164 คน
เปนชาย 1,289,861 คน หญิง 1,320,303 คน เพศหญิงจะมีมากกวาชาย อําเภอที่มีจํานวนประชากรมาก
ที่สุด คือ อําเภอเมืองนครราชสีมา และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด อําเภอบานเหลือม ความหนาแนนของ
ประชากร 126 คนตอตารางกิโลเมตร
อนึ่ง จากสภาพภูมิประเทศใหญและจํานวนประชากรมาก จึงมีนโยบายการบริหารงานยุทธศาสตร
“กลุมอําเภอ” ซึ่งเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้นในรูป
ของการรวมกลุมอําเภอที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหการวางกรอบการ
พัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระหวางอําเภอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑและแนวทาง ดังนี้ 1. ยึดลักษณะเขตพื้นที่ที่มีเสนทางคมนาคมและรอยตอ
ระหวางอําเภอที่เชื่อมโยงถึงกัน 2. มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาอําเภอที่
สอดคลองเกื้อหนุนตอกัน 3. มีความเกี่ยวเนื่องกันทางเศรษฐกิจ การผลิต การคาและการลงทุน เพื่อเพิ่ม
มูลคาและการไดเปรียบในการแขงขันรวมกัน รวมถึงเปนการแกปญหาเรงดวนที่ตองอาศัยความรวมระหวางกัน
โดยแบงออกเปน 6 กลุมอําเภอ ดังนี้
กลุมที่ 1.อําเภอ เมืองนครราชสีมา สีคิ้ว ปากชอง สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ ขามทะเลสอ
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กลุมที่ 2.อําเภอ โชคชัย ปกธงชัย วังน้ําเขียว ครบุรี เสิงสาง
กลุมที่ 3. อําเภอ พิมาย ชุ มพวง โนนแดง ประทาย ลําทะเมนชัย เมืองยาง
กลุมที่ 4. อําเภอ จักราช โนนสูง หวยแถลง หนองบุญมาก โนนไทย
กลุมที่ 5. อําเภอ ดานขุนทด เทพารักษ พระทองคํา ขามสะแกแสง
กลุมที่ 6. อําเภอ บัวใหญ บัวลาย แกงสนามนาง สีดา บานเหลือม คง
แรงงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวการณทํางาน ณ กันยายน 2557 พบวาประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นมีจํานวน
2,017,231 คนจะอยุในกําลังแรงงาน 1,436,349 คนคิดเปนรอยละ 71.20 โดยผูมีงานทําจํานวน 1,405,156
คน และผูวางงานจํานวน 29,441 คน คิดเปนรอยละ 2 ของผูวาง แรงงานสวนใหญอยูในภาคการเกษตร และ
ในอนาคตอาจมี การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูอุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้นเนื่องจาก
ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็ง
1. เปนฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจ อาหารและพลังงานที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะขาวและมัน
สําปะหลังที่เปนพืชเพื่อการบริโภคและสามารถแปรรูปเพื่อสรางมูลคา
2. มีศูนยพันขาวชุมชน เปนแหลงเมล็ดพันธุคุณภาพดีที่เกิดจากความรวมมือของทุกฝาย ชวยแบงเบา
ภาระปจจัยการผลิตแกเกษตรกรและชวยใหเขาถึงพันธุขาวคุณภาพดี
3. มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีเงินลงทุน
12,000 ลานบาท และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่มีเงินลงทุน 19,000 ลานบาท
4. ภาคการผลิตที่มีความแข็งแกรงในดานปริมาณ คุณภาพและราคาวัตถุดิบและดานความรวดเร็วใน
การขนสง
5. ภาคการผลิตมีการริเริ่มเพื่อรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อสรางนวัตกรรมการผลิตและการ
เตรียมบุคลากรผูเชี่ยวชาญในอนาคต
6. สถานประกอบการอยูในจุดยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน และเปน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมนอย
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7. มีความแข็งแกรงในดานการศึกษา ชีวติครอบครัวและชุมชนและสภาพสังคมสิ่งแวดลอม อยูสูง
กวาคาเฉลี่ยประเทศ
8. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากสถิติคดีอาชญากรรมและยาเสพติดต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศ
9. มี แหล ง ท องเที่ ย วที่ น า ดึ งดู ดใจ โดยเฉพาะการทอ งเที่ย วทางธรรมชาติ และการทอ งเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร นันทนาการ
10. ชุมชนและองคกรภาครัฐมีการรวมมือเพื่อพัฒนาสินคาและยกระดับมาตรฐานสินคา OTOP อยาง
ตอเนื่อง
11. ทุ ก ภาคส ว นเห็ น ความสํ า คั ญ และต องการร ว มมื อ ระหวา งกัน เพื่อ บริห ารจั ด การและจัด สรร
ทรัพยากรแหลงน้ํา
จุดออน
1. ภาคเกษตรกรรมมีผลิตภาพตอไรยังต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยของประเทศ แสดงถึงการขาดผลิตภาพ
ทางการเพาะปลูก
2. คนรุนใหมขาดความตระหนักในความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมและหันเหไปประกอบอาชีพกลุม
การใหบริการ ทําใหมีจํานวนแรงงานภาพเกษตรกรรมลดลงอยางตอเนื่อง
3. ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในหนาแลว การพัฒนาพื้นที่ชลประทานอยูในลักษณะการจัดการ
ปริมาณน้ําในฤดูฝนเทานั้น สวนฤดูแลงไมสามารถทําการเพาะปลูกได นอกจากนี้ขนาดของแหลงน้ําในชุมชน
มีไมเพียงพอตอภาพการผลิต
4. มีพื้นที่ดินเค็มกระจายในวงกวาง มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทราย ดินตื้น มีปญหาการดูด
ซับน้ําและแรธาตุ เพราะใชประโยชนติดตอกันยาวนานโดยไมมีการปรับปรุงดิน และมีการใชปุยเคมีอยาง
ตอเนื่อง
5. เสนทางการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสยังไมพรอม ขาดการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต
ศูนยและรวบรวมกระจายสินคา รวมถึงมีปญหากฎระเบียบและเอกสารที่ทําใหการดําเนินการขนสงเปนไปดวย
ความลาชา
6. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน เนื่องจากคนถายเทไปในภาคของการใหบริการ และมี
ทัศนคติตอการเลือกงานสูงขึ้น ตองจางแรงตางดาวเขามาทดแทน
7. การวางผั ง เมื อ งแบบใหม มี ก ารจํ า กั ด พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ทํ า ให ไ ม ส ามารถขยายตั ว สถาน
ประกอบการและโรงงานได
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8. ภาคการผลิตขาดปจ จัยดานอุตสาหกรรมสนับ สนุน โดยขาดอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และขาดดานการรวบรวมองคความรู การสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
9. การทองเที่ยวยังไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีรายไดตั้งแตระดับปานกลางจนถึงสูงได และผล
ประเมินการทองเที่ยวมีขอตําหนิเกี่ยวกับความไมสะอาด ความไมซื่อสัตยของการใหบริการ และความไม
สะดวกสบายของบริการขนสงภายในจังหวัด
10. การทองเที่ยวยังไมพัฒนาศักยภาพไดเต็มรูปแบบ เพราะขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ขาดการประสานและสรางเครือขายเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวกับจังหวัดอื่นๆ และกลุม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จึงยังไมเปนที่รูจักตอชาวตางชาติที่เปนเปาหมายการประชาสัมพันธและการ
สรางรายได
11. การเขาถึงอินเตอรเน็ตเพื่อรับขอมูลขาวสารอยูในระดับต่ํา ทั้งที่เปนปจจัยสําคัญตอการปรับตัวตอ
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
12. แมจะมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพหลายแหง ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ แต
ยังขาดการตอยอดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดแรงงานขาดทักษะ มากกวาแรงงานเชี่ยวชาญ
ทักษะที่จะชวยสรางมูลคาการผลิตและสรางรายไดมากขึ้น
13. ประสบปญหามลภาวะและของเสียจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคประชาชน โดย
สวนทีไดรับผลกระทบจากมลภาวะสูงสุดคือ พื้นที่แถบลุมน้ํา คู คลองในเมือง

โอกาส
1. ความนิ ย มเกษตรอิ น ทรี ย ที่ ผู บ ริ โ ภคซื้อผลผลิตอิ น ทรี ยมากขึ้น และสงผลตอ อุป สงคเ ปลี่ย นวิ ถี
การเกษตร จากเกษตรเคมี สู เ กษตรปลอดสารพิ ษ ซึ่ง ช ว ยลดสารเคมี ลดต น ทุ น และสร า งมู ล คา เพิ่ม แก
เกษตรกรและชวยใหเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น
2. รัฐสนับสนุนการยกระดับผลผลิตสูมาตรฐาน GAP ทําใหสงขายหางสรรพสินคาชั้นนําในราคาสูงได
3. การกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะกอใหเกิดการไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน และปจจัย
การผลิตระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน นํามาซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการคาการลงทุน
ในอุตสาหกรรมระหวางประเทศ พรอมกับชวยลดตนทุนโดยการยายฐานการผลิตหรือรับเอาวัตถุดิบจากแหลง
ที่มีตนทุนถูกกวา
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4. โครงการ Food Valley ที่จะเปนศูนยวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป พรอมทั้ง
การผลิตสินคาและโรงงานตนแบบ
5. การสรางทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อประหยัดตนทุนโลจิสติกสและขยายตลาดสูทั่วภูมิภาค
6. ยุทธศาสตรของกรมการทองเที่ยวที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานดานบริการ ความปลอดภัยและ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน และแนวโนมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
7. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวเสนทางอารยธรรมขอมจากปราสาท
หินพิมายของจังหวัดสูนครวัดในประเทศกัมพูชา
8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการไหลเวียนของนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานสูประเทศ
ไทย
9. นโยบายแรงงานขั้นต่ําที่จะชวยเพิ่มรายไดและยกระดับชีวิตความเปนอยู
10. นโยบายเรียนฟรี 15 ปที่มีมาตอเนื่องและนโยบาย 1 child 1 Tablet ที่หากมีการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูที่สรางสรรคควบคูกันจะชวยสรางบุคลากรที่มีคุณภาพได
11. นโยบายเพิ่มเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงราคาถูกและมีความครอบคลุมทั่วถึง
12. นโยบายการรณรงคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
อุปสรรค
1. ประสบปญหาภัยธรรมชาติบอยครั้งทั้งหนาแลวและน้ําทวม ทําใหเปนอุปสรรคตอการผลิตสินคา
ภาคเกษตรกรรม
2. ขอจํากัดทางกฎหมายของภาครัฐยังไมเอื้อตอการคาระหวางประเทศ เชน การคิดภาษีแอลกอฮอล
ในอัตราภาษีสุรา
3. การใชมาตรการกีดกั นทางการคาที่ไมใชภาษี จากตางประเทศเชน มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
สุขภาพอนามัย ซึ่งผลกระทบตอการสงออกสินคาสําคัญประเภทสินคาเกษตรแปรรูป
4. นโยบายการขึ้นอัตราแรงงานขั้นต่ําของรัฐบาล ซึ่งหากขาดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
แรงงานในอัตราที่เทาเทียมกัน จะทําใหเกิดสภาวะสินคาแพงและไรคุณภาพ
5. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน จะมีการแขงขันดานแรงงานขาดทักษะราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบาน ในขณะที่ประเทศไทยจะเสียเปรียบจากการมีแรงงานขาดทักษะ ในอัตราคาจางที่สูงกวา
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6. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตามเมืองและดานชายแดนยังไมเอื้อตอการคา การ
ลงทุ นและการท องเที่ย วที่ เชื่ อมกับ ประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภ าพ โดยปจจุบันมีเสนทางหลัก
สําหรับขนสงสินคาออกตางประเทศไดเพียงเสนทางเดี่ยว โดยใชถนนมิตรภาพผานนครราชสีมาไปสูทาเรือน้ํา
ลึกชาวฝงทะเลตะวันออก พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปตอนในของภาคตองขนสงออมผานจังหวัดนครราชสีมา
7. ยุ ทธศาสตร การทองเที่ ย วขาดการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวที่เปนระบบ ขาดการเชื่อมโยง
โครงขายการทองเที่ยวระหวางจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน
8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจนํามาซึ่งปญหาแรงงานตางดาวในสวนที่เปนแรงงานผิดกฎหมาย
มีคุณภาพชีวิตต่ํา กอใหเกิดโรคระบาดและปญหาอาชญากรรมตามมา
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
จังหวัดนครราชสีมาไดปรับวิสัยทัศนใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหจังหวัดเปนศูนยลางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค มุงเนนเชื่อมโยงเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเปนหลัก โดยยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร อาหาร
ปลอดภัยและพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยว ผลิตภัณฑใหมและ OTOP
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ มุงเนนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผานการ
สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมใหประชาชนอยูดีมีสุขยิ่งขึ้น และเพื่อใหวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินโครงการสอดคลองกับความตองการของประชาชน รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการแขงขันในประชาคมอาเซียน ซึ่งภายใตบทบาทของจังหวัดในระยะเวลา 10 ปขางหนา มี
ดังนี้
1. เปนประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินคาสําคัญในภูมิภาค
2. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมทองเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร อารยธรรมขอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3. เปนแหลงอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
4. เปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญที่สุดของอาเซียน
5. เปนศูนยกลางการศึกษาและสาธารณสุข
6. แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและยั่งยืน
7. เปนกองกําลังเสริมสรางความมั่นคงทางการทหารที่สําคัญในภูมิภาคและประเทศ
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ขณะที่ประเทศไทยกาวเขาสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ในเรื่องของการเปดเสรี
ทางการคา สงผลตอดานการเคลื่อนยายแรงงานภาในประเทศและแรงงานตางดาว แมแรงงานตางดาวจะ
ไดรับการยอมรับวาเปนกําลังสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย แตผลกระทบจากการเขามา
ทํางานในประเทศไทยของแรงงานตางดาวจํานวนมาก หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมยอมจะสรางปญหา
ตางๆ ใหกับคนไทยและสังคมจึงตองปรับตัวเพื่อเผชิญกับปญหายุงยากตางๆ ที่จะมาจากแรงงานตางดาว
สถานการณแรงงานตางดาวของไทยในชวงกอนและหลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ชวงกอนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในตลาดแรงงานของไทยจะมีแรงงาน 4 กลุมใหญคือ
1) กลุมแรงงานไทยที่ไมมีฝมือ 2) กลุมแรงงานตางดาวที่ไมมีฝมือ 3) กลุมแรงงานไทยที่มีทักษะหรือมีความ
เชี่ยวชาญ 4) กลุมแรงงานตางดาวที่มีทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญที่เขามาโดยถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย
โดยในป 2553-2554 แรงงานตางดาวที่เขามาในไทยสวนใหญจะเขาเมืองมาโดยผิดกฎหมายตอมาในป 25552557 แรงงานตางดาวจะเขามาทํางานอยางถูกกฎหมายมากขึ้น ดังตารางแรงงานที่ไดรับอนุญาตทํางาน
ป (ธันวาคม)

ทีไ่ ดรบั อนุญาต

เขาเมืองถูกกฎหมาย

เขาเมืองผิดกฎหมาย

2553

1,335,155

379,560

956,595

2554

1,950,650

675,235

1,272,415

2555

1,133,851

940,531

193,320

2556

1,183,835

1,155,826

28,009

2557 (มิถุนายน)

1,559,909

1,539,802

20,107

ชวงหลังจากที่ไทยเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และเปนชวงเวลาที่มีการเปด
เสรีร ะหวางประเทศสมาชิกอาเซีย น คาดวาจะมีแรงงานตางดาวจากประเทศตางๆ ในอาเซีย นเขามาใน
ตลาดแรงงานของไทยเพิ่มขึ้น ทั้งแรงงานที่ไมมีฝมือและแรงงานที่มีทักษะที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย
การที่ไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทําใหแรงงานตางดาวจากประเทศในกลุมอาเซียนเขามาทํางาน
ในไทยอยางผิดกฎหมายจะนอยลง
จังหวัดนครราชสีมาไมไดมีชายแดนติดตอกับประเทศ แตมีแรงานตางดาวสัญชาติ พมา ลาว และ
กัมพูชาผิดกฎหมายกวา 17,000 คน ซึ่งแรงงานที่ถูกกฎหมายจะไดรับการดูแลอยางเปนรูปธรรมตามหลัก
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สิทธิมนุษยชน เพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมาย การจางงานที่ไมเปนธรรม การคามนุษย การลักลอบเขา
เมืองโดยผิดกฎหมาย ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม
นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเฝาติดตามและตรวจสอบการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษย ดวยการตรวจสอบนายจางและสถานประกอบการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาแรงงานตางดาว การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใชแรงงานและการใช
แรงงานเด็กในจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย อยางไรก็ตามตองยอมรับวาในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
แรงงานตางดาวเดินทางเขามาทํางานในพื้นที่เปนจํานวนมาก เนื่องจาก งานบางประเภทคนในพื้นที่หรือ
แรงงานของไทยไมนิยมทํา จึงตองมีการนําเขาแรงงานตางดาว จากการตรวจสอบสถานประกอบการและ
แรงงานตางดาวในภารกิจปกติตั้งแตเดือน ธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 สถานประกอบการที่มีการจาง
แรงงานตางดาวจํานวน 39 แหงมีจํานวนแรงงานตางดาว 1,146 คน เปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายจํานวน
1,061 คน แรงงานตางดาวผิดกฎหมายจํานวน 81คน
สําหรับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีของจังหวัดนครราชสีมา
ในป 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 13,027 คน สูงสุดไดแก สัญชาติกัมพูชาจํานวน 9,873 คน รองลงมาเปนสัญชาติ
ลาวจํานวน 1,602 คนและสัญชาติพมาจํานวน 1,552 คน
จากการศึกษาพบวา หลังการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลว ในจังหวัดนครราชสีมานั้นประชากร
และบุคลากรภาครัฐมีความรูและความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย โดยหนวยงานรัฐจะเปนผู
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และทําใหเกิดความรูความเขาใจโดยเฉพาะในโรงเรียนตางๆ ผานกิจกรรมกับ
เยาวชน นักเรียน เปนตน ขณะที่ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของจังหวัดนครราชสีมาจะเปน
ในเรื่องของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน ไดแก เรื่องโรคระบาดโดยเฉพาะจากแรงงานตางดาวที่ไมไดขึ้น
ทะเบียนอยางถูกตอง ตลอดจนคาใชดานสาธารณสุขกับแรงงานหญิงที่ติดตามสามีเขามาทํางานและตั้งครรภ
มาดวยซึ่งหมายถึงคาใชจายในการคลอดรวมถึงคารักษาพยาบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดานการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะเรื่องภาษา เนื่องจากแรงงานที่เขามาทํางานสวนใหญจะเตรียม
ความพรอมมีพื้นความรูดานภาษาไทยและสามารถพูดได ขณะที่ประชากรในจังหวัดยังขาดความความรูความ
เขาใจในภาษาของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งทําใหสื่อสารไมเขาใจกัน
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จังหวัดชัยภูมิ
ความเปนมา
จังหวัดชัยภูมิเปนเมืองที่ปรากฏมาตั้งแตสมัยอยุธยา ในสมัยพระนารายณมหาราชมีชื่อวาเมืองชัยภูมิ
และปรากฏอีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีขาราชการของเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทรชื่อนายแล ไดอพยพ
ครอบครัวและบริวารมาตั้งชุมชนแหงใหม การอพยพเกิดขึ้นหลายครั้งจนสุดทายนายแลไดตั้งชุมชนอยูบริเวณ
หนองปลาเฒาและหนองหลอด ซึ่งในปจจุบันคือบริเวณอําเภอเมืองชัยภูมิ การอพยพและตั้งถิ่นฐานในครั้งนี้
นายแลไดแสดงความภักดีตอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) โดยการสงสวยทองคําถวาย และ
ไดรับการแตงตั้งเปนเจาเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ ไดรับราชทินนามวา “พระยาภักดีชุมพล”
เมื่อ พ.ศ. 2369 เมืองนครราชสีมาถูกเจาอนุวงศเวียงจันทรยึด พระยาภักดีชุมพลไดยกกําลังคนเขา
รวมรบกับคุณหญิงโม เปนเหตุใหทัพเจาอนุวงศเวียงจันทรพาย กําลังพลสวนหนึ่งของทัพเจาอนุวงศเวียงจันทร
ไดหันมายึดเมืองชัยภูมิและจับตัวพระยาภักดีชุมพลเพื่อบังคับใหเขารวมเปนฝายเดียวกัน แตพระยาภักดีชุมพล
ไมยินยอมจึงถูกประหารบริเวณรินหนองปลาเฒา ในปจจุบันบริเวณที่เชื่อวาเปนสถานที่ที่พระยาภักดีชุมพลถูก
ประหารไดมีการสรางศาลาพระยาภักดีชุมพล (แล) เพื่อใชเปนที่เคารพสักการะและไดมีการจัดงานเพื่อรําลึก
เปนประจําทุกป เรียกวางานบุญเดือนหก สักการะเจาพอพญาแล
ขอมูลทั่วไป
1) สถานที่ตั้ง พื้นที่ และเขตการปกครอง
จังหวัดชัยภูมิตั้งอยูในบริเวณขอบที่ราบสูงในภาคอีสานของประเทศไทย และเปนจังหวัดที่มีพื้นที่
ขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ของประเทศไทย โดยมีนาดพื้นที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของจังหวัดสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาและปาไม (รอยละ 50.42) เปนตนกําเนิดของแมน้ําชี มีเทือกเขา
ที่สําคัญ ประกอบดวย ภูอีเฒา ภูแลนคา และภูพังเพย ตอนกลางของจังหวัดเปนพื้นที่ราบลุม (รอยละ 45.13)
และพื้นที่ราบสูงนอกเขตปาไม (รอยละ 3.16) พื้นที่น้ํา (รอยละ 0.79) พื้นที่ดินดาน ดินเลนใชประโยชนไมได
(รอยละ 0.50)
อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือ

ติดตอกับจังหวัดขอนแกน และจังหวัดเพชรบูรณ

ทิศตะวันออก

ติดตอกับจังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต

ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ
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ดวยขนาดของจังหวัดที่มีพื้นที่มากกวา 7,986,429 ไร จึงสงผลใหมีการเขตการปกครองแบงออกมาก
ถึง 16 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบานเขวา อําเภอคอนสวรรค อําเภอเกษตรสมบูรณ
อําเภอหนองบัวแดง อําเภอจัตุรัส อําเภอภูเขียว อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอบานแทน อําเภอแกงครอ อําเภอ
คอนสาร อําเภอเทพสถิต อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอภักดีชุมพล อําเภอเนินสงา และอําเภอซับใหญ
2) ประชากร
หากพิจารณาจากสถิติของกรมการปกครองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดชัยภูมิมีจํานวน
ประชากรสัญชาติไทยมากเปนลําดับที่ 18 ของประเทศ คือมีจํานวน 1,137,428 คน อีกทั้งจํานวนรวมของ
ประชากรมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนเพศชาย (รอยละ 49.7) และเพศหญิง (รอยละ 50.3)
ใกลเคียงกัน
ตารางแสดงจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหวาง พ.ศ. 2554 - 2558
พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

2559*

427,964

449,605

877,569

2558*

428,270

449,563

877,833

2557*

421,604

443,792

865,396

2556*

429,502

451,278

880,780

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ด
พบวา ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จังหวัดชัยภูมิมีกลุมประชากรสัญชาติที่มี
ช ว งอายุ ร ะหว า ง 0-14 ป มี จํ า นวน
174,504 คน ผูที่มีชวงอายุระหวาง 15 –
59 ป มี จํ า นวน 536,656 คน และผูที่ มี
ช ว งอายุ ตั้ ง แต 60 ป ขึ้ น ไป มี จํ า นวน
166,409 คน จากสถิติดังกลาวทําใหทราบ
ที่มา:
http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php
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วา ผูที่อยูในวัยแรงงาน มีสัดสวนที่มากกวาผูที่ไมอยูในวัยแรงงาน โดยคิดเปนรอยละ 61 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด
นอกจากนี้กระจายตัวของประชากรของจังหวัดชัยภูมิ ใน พ.ศ. 2559 (1 มกราคม) พบวา โดยสวนใหญ มี
ทะเบียนบานอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิมากที่สุด จํานวน 184,092 คน (รอยละ 16.2) รองลงมาคือ
อําเภอภูเขียน จํานวน 124,660 คน (รอยละ 10.9) ขณะที่อําเภอซับใหญ มีจํานวนประชากรนอยที่สุดของ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประชากรจํานวน 15,133 คน (รอยละ 1.3) ดังมีรายละเอียดตามตารางและแผนภูมิ
อําเภอ

จํานวน
2557 (1 มกราคม)

2558 (1 มกราคม)

2559 (1 มกราคม)

อําเภอเมืองชัยภูมิ

184,454

184,334

184,092

อําเภอบานเขวา

51,249

51,168

51,101

อําเภอคอนสวรรค

54,285

54,202

54,116

อําเภอเกษตรสมบูรณ

111,583

111,745

111,931

อําเภอหนองบัวแดง

100,380

100,886

101,211

อําเภอจัตุรัส

75,767

75,712

75,670

อําเภอบําเหน็จณรงค

53,958

53,989

54,007

อําเภอหนองบัวระเหว

37,982

38,075

38,265

อําเภอเทพสถิต

68,748

69,074

69,618

อําเภอภูเขียว

124,706

124,758

124,660

อําเภอบานแทน

45,744

45,727

45,697

อําเภอแกงครอ

93,492

93,547

93,759

อําเภอคอนสาร

61,925

61,884

61,966

อําเภอภักดีชุมพล

30,635

30,773

30,954

อําเภอเนินสงา

25,930

26,009

26,013

อําเภอซับใหญ

14,835

14,992

15,133

รวม

1,135,673

1,136,875

1,138,193
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ที่มา: สํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ ยั งพบว า ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชั ย ภู มิยัง มีป ระชากรตา งด าวเขามาพํ านัก รว มอยู ในพื้น ที่ ดว ย
กลาวคือ จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมีรายงานวาใน พ.ศ. 2556 มีจํานวนประชากรตาง
ดาวกระจายอยูในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิรวม 2,167 คน โดยสวนใหญพํานักอยูในพื้นที่อําเภอหนอง
บัวระเหว จํานวน 766 คน พ.ศ. 2557 มีจํานวนประชากรตางดาวพํานักอยูในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จํานวน
2,151 คน พ.ศ. 2558 มีจํานวนประชากรตางดาวพํานักอยูในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 3,111 คน จํานวน
ดังกลาวเพิ่มมากกวาปที่ผานมา 960 คน โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอคอนสาร จากเดิม
ใน พ.ศ. 2557 มีจํานวนประชากรตางดาว จํานวน 70 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2558 มีการเพิ่มจํานวนเปน 994 คน
ขณะที่ใน พ.ศ. 2559 จํานวนประชากรตางดาวที่พํานักอยูในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนลดลง เหลือจํานวน
2,481 คน และอําเภอที่มีจํานวนประชากรตางดาวลดลงมากที่สุดคืออําเภอคอนสาร โดยมีจํานวนประชากร
ตางดาวคงเหลือในพื้นที่ จํานวน 69 คน ขณะที่อําเภอบานเขวามีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตางดาวมาก
ที่สุด คือมีจํานวน 546 คน จากเดิมมีประชากรตางดาว จํานวน 54 คน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
อําเภอ

จํานวน
2556

2557

2558

2559

อําเภอเมืองชัยภูมิ

245

245

253

235

อําเภอบานเขวา

50

50

54

546

อําเภอคอนสวรรค

19

19

18

19

อําเภอเกษตรสมบูรณ

98

98

112

105
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อําเภอ

จํานวน
2556

2557

2558

2559

อําเภอหนองบัวแดง

305

303

307

200

อําเภอจัตุรัส

125

118

117

121

อําเภอบําเหน็จณรงค

126

126

126

110

อําเภอหนองบัวระเหว

766

766

758

738

อําเภอเทพสถิต

120

117

138

120

อําเภอภูเขียว

91

90

86

86

อําเภอบานแทน

7

7

1

7

อําเภอแกงครอ

51

47

52

25

อําเภอคอนสาร

69

70

994

69

อําเภอภักดีชุมพล

91

91

91

95

อําเภอเนินสงา

3

3

3

3

อําเภอซับใหญ

1

1

1

1

รวม

2,167

2,151

3,111

2,480

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม
3) การประกอบอาชีพ
รู ป แบบเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ดชั ย ภู มิแบงออกอยางกวางเปน 2 ภาคการผลิต ประกอบดว ย ภาค
เกษตรกรรม และนอกภาคการเกษตร ประชากรสวนใหญสวนใหญประกอบอาชีพอยูในภาคเกษตรกรรม ไดแก
การทํานา ทําไร มีพืชเศรษฐกิจสําคัญ อาทิเชน ขาวนาป ออย มันสําปะหลัง
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 30,441 แหง มีการจางงาน ทั้งสิ้น 101,576
คน
4) วิสัยทัศนและพันธกิจ
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ในช ว งป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ตลอดจนกลยุทธแนวทางการพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวของกับการรวมตัวเขา
สูการเปนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ ดังวิสัยทัศนจังหวัดที่กลาววา “เมืองคุณภาพ
ดานสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรแบงออกเปน 4 ประเด็น อัน
ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พั ฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ สินคาและบริการสราง
มูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน และประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ สินคาและบริการ
สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการกําหนดกลยุทธและแนวทางประกอบดวย 1) การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคการเกษตร 2) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม และ 3) การเพิ่มและสงเสริมการทําเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เมื่อพิจารณา
ในรายละเอี ยดของยุ ทธศาสตร ในส ว นที่ มีความเกี่ย วของการเปนประชาคมเสรี ในประเด็น ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันที่เกี่ยวของการการเกษตร เกษตรกร ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปดเสรีทางการคา การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม โดยการส งเสริ ม การวิ จัย แลพัฒ นายกระดั บ ความสามารถในการแข งขั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปน
ระบบ โดยมีความพยายามที่จะใหเกิดการสนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือที่ได
มาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการฝกอาชีพอิสระใหกับผูที่ตองการหางานให
ตรงกับความตองการของตลาดในอนาคต ทั้งนี้เปนไปเพื่อรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานในอนาคต ใน
ขณะเดียวกันไดพยายามดําเนินการจัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ การจัดระบบ
ดังกลาวเปนไปเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงภายในประเทศ
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จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนหนึ่งไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยพยายามใหเกิดการสงเสริมและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน
ขณะที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน ยังไมปรากฏความเกี่ยวโยงสูการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
สาธารณสุข
1) นโยบาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ไดกําหนดแผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดป 2556-2559 โดยได
กําหนดวิสัยทัศน “ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดการระบบ
สุขภาพแบบมีสวนรวมนําสูสุขภาวะแบบพอเพียง” และไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
ของจังหวัดชัยภูมิ โดยแบงออกเปนประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุ ทธศาสตร ที่ 1 การสร า งเอกภาพและธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัด การระบบสุข ภาพ
รองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางระบบภูมิคุมกันเพื่อลดผลกระทบและภัยคุกคามสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารใหทันสมัย
จากยุ ทธศาสตร ที่กล า วมาจะพิจ ารณาไดวา ยุทธศาสตรที่ 1 มีความเกี่ย วโยงตอการเตรีย มเขาสู
ประชาคมอาเซียนอยางชัดเจน โดยมีเปาประสงคเพื่อ 1) หนวยบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด/อําเภอมีระบบ
การบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) ภาคีเครือขาย(ภาครัฐ อปท.และ
ภาคเอกชนฯ) มีความพึงพอใจตอภาพลักษณการจัดการของหนวยงาน 3) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
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ดานการเงิน การคลังและการพัสดุโปรงใส ตรวจสอบได และ 4) บุคลากรสาธารณสุขมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีเอกภาพ และเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไดกําหนดกลยุทธ โดย
การส งเสริ มพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) สงเสริม สัมพันธภาพระหวางหนว ยงาน
สาธารณสุขกับภาคีเครือขาย มีการพัฒนาระบบเฝาระวังและกลไกการบริหารจัดการ ดานการเงิน การคลัง ให
มีประสิทธิภาพ สงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม
2) สถานพยาบาล และบุคลากร
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ห น ว ยบริ ก ารสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ ง สิ้ น 200 แห ง
ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 15 แหง สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ (สสอ.) 16 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 167 แหง และอื่น ๆ จํานวน 1 แหง โดย
สถานบริการดังกลาวกระจายตัวอยูในพื้นที่ทั้ง 16 อําเภอ ในดานบุคลากร พบวา มีแพทยและทันตแพทย
รวม 128 คน พยาบาล 974 คน
3) ผูปวย
จํานวนการใชบริการผูปวยนอกของประชากรไทย (ครั้งตอคนตอป)
อําเภอ

จํานวน
2556

2557

2558

2559

อําเภอเมืองชัยภูมิ

146,509

228,717

229,502

212,014

อําเภอบานเขวา

38,201

45,517

46,530

40,406

อําเภอคอนสวรรค

45,708

47,338

50,310

45,299

อําเภอเกษตรสมบูรณ

79,598

94,894

94,715

96,584

อําเภอหนองบัวแดง

58,386

92,346

94,854

86,772

อําเภอจัตุรัส

59,650

76,867

76,011

68,523

อําเภอบําเหน็จณรงค

59,240

62,977

58,984

52,323

อําเภอหนองบัวระเหว

6,926

34,553

34,505

31,364

อําเภอเทพสถิต

37,596

55,637

58,113

49,615
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จํานวน

อําเภอ

2556

2557

2558

2559

อําเภอภูเขียว

90,529

167,355

178,852

127,449

อําเภอบานแทน

40,302

43,579

42,894

39,994

อําเภอแกงครอ

70,249

79,920

82,779

78,212

อําเภอคอนสาร

57,666

59,990

59,365

55,278

อําเภอภักดีชุมพล

31,628

31,438

30,427

29,797

อําเภอเนินสงา

23,129

27,351

27,724

24,907

อําเภอซับใหญ

11,894

13,957

15,539

15,090

รวม

857,211

1,162,436

1,181,104

1,053,627

หมายเหตุ แสดงจํานวนตามปงบประมาณ
ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตารางแสดงขอมูลบริการสุขภาพประชากรตางชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.

สัญชาติ (คน)
เมียนมาร กัมพูชา

คาใชจา ย (บาท)

ลาว

เวียดนาม

อืน่ ๆ

รวม

ทัง้ หมด

เรียกเก็บได

ฟรี

2559

567

386

595

9

961

2,518

7,469,265

2,328,025

5,141,240

2558

521

450

680

6

973

2,630

7,146,254

2,269,835

4,876,419

2557

483

250

468

12

761

1,974

3,479,721

1,227,636

2,252,085

ที่มา: สํานักสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จากตาราง พบว า ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาพยาบาลในกลุ ม ประชากรต า งชาติ นั้ น เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายใน พ.ศ. 2558 มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น จาก พ.ศ. 2557 มากกวาเทาตัว และหาก
พิจารณาเฉพาะคาใชจายที่ฟรี มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นอยางชัดจน โดยใน พ.ศ. 2559 มีคาใชจาย “ฟรี” จํานวน
5,141,240 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในชวง พ.ศ. 2557 ที่มีคาใชจาย “ฟรี” จํานวน 2,252,085
บาท สิ่งนี้จําเปนภาพสะทอนที่ภาครัฐตองแบกรับในการดูแลสุขภาพประชากรตางดาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อเริ่มเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
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____________________________

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
สวนที่ 1 ประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1) หนวยงานที่เกี่ยวของในเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีหลายหนวยงาน
เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวาเสาการเมืองและความมั่นคง และ
เสาเศรษฐกิ จ อาทิ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน แตละ
หนวยงานตางก็มีแนวทาง นโยบายและยุทธศาสตรของตนเอง และแมวาจะมี พม. เปนหนวยประสานงาน
กลาง (focal point) ในการจัดทําแผนงานและยุทธศาสตรชาติ แตการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตรจาก
หนวยงานตางๆ อาจทําไดไมงายนัก เนื่องจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมครอบคลุมคุณลักษณะที่มีความ
หลากหลาย แตละองคประกอบตางก็มีความสําคัญไมนอยหนากัน ดังนั้น การรวบรวมยุทธศาสตรของแตละ
หนวยงานเพื่อจัดทํายุทธศาสตรชาติจึงตองเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบและรอบดาน ทั้งนี้ เพื่อใหการ
เตรียมการรองรับการเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
2) การสรางความรูสึกของการเปนประชาคม
การสรางอัตลักษณอาเซียนเปนหนึ่งในคุณลักษณะ 6 ดานที่ระบุอยูในแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ซึ่ งในแผนงานการจั ดตั้งฯ ระบุวา “อัต ลักษณอาเซีย นเปน พื้ น ฐานดา น
ผลประโยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนตัวตน จารีต คานิยมและความเชื่อรวมกัน รวมทั้ง
ความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน.........” 1 ทั้งนี้ ในองคประกอบทั้ง 4 ประการของการสรางอัตลักษณ
อาเซียนพบวาในสวนของขอที่หนึ่ง “สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและความรูสึกของการเปน
ประชาคม” ดูจะเปนประเด็นที่ทาทายที่สุดสําหรับสังคมไทยและของอาเซียนเอง
ประเด็นทาทายประการแรกแรกคือคนไทยมีความรูเรื่องอาเซียนมากนอยเพียงใด ความรูในที่นี้ไมใช
เพียงแคความรูเกี่ยวกับความเปนมา กฎ กติกาตางๆ เทานั้น แตตองมีความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานดวย
ซึ่ ง สั ง คมไทยนั้ น ยั ง ขาดการศึ ก ษาที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นอี ก มาก ใน
1

กองอาเซียน 4. กระทรวงการตางประเทศ. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015)., อางแลว, หนา

58.
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ขณะเดียวกันอาจยังมีความเขาใจผิดๆ วา “เรารูจักเขามากพอแลว” ซึ่งอันที่จริงนั้นประเทศเพื่อนบานสามารถ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยไดทุกวัน ผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตางๆ และ
อินเตอรเน็ต ขณะที่คนไทยไมมีความสนใจที่จะรับขาวสารของเพื่อนบาน
สภาพการณเหลานี้จะเชื่อมโยงไปสูประเด็นทาทายประการที่สองคืออาเซียนศึกษาในการศึกษาของ
ไทย ปจจุบันนี้แวดวงการศึกษาของไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันการศึกษา การ
พัฒนาครูและอาจารย การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา และการเพิ่มขีดความสามารถของบันฑิต ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนที่ดี แตประเด็นสําคัญคือการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนคงไมใชแคเพียงการเรียนรูวาอาเซียนมีสมาชิก
จํานวนเทาใด ชาติสมาชิกเหลานั้นมีธงชาติเปนรูปและสีอะไร ใชเงินตราสกุลใด ฯ แตอาเซียนศึกษาตองรวมถึง
การเรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกดวย แมวาในปฏิญญาอาเซียนฉบับที่สองจะระบุใหใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาราชการซึ่งหมายถึงใหใชในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงใช
เป น ภาษาเขี ย นในเอกสารที่ เ ป น ทางการของอาเซี ย น แต ก ารสื่ อ สารในสั ง คมอาเซี ย นทั่ ว ๆ ไปไม ไ ด ใ ช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (ยกเวนประเทศฟลิปปนส) ดังนั้น นอกจากภาษาอังกฤษแลว เยาวชนไทยจึง
ควรเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาของประเทศเพื่อนบานและตองเรียนใหอยูในระดับที่ใชการไดอยางนอยหนึ่ง
ภาษา
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในสังคมไทยสวนใหญยังอยู
ในระดับต่ํา ตราบใดที่คนไทยยังมองเพื่อนบานเปน “คูแขง” มากกวาเปน “หุนสวน” ความรูสึกดังกลาวจะ
ยังคงไมเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้นําไปสูความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจทั้งในสังคมไทยเองและกับประเทศเพื่อนบาน เมื่อไม
ไววางใจซึ่งกันและกัน การเคารพนับถือซึ่งกันและกันก็มีนอย และทายที่สุดยอมสงผลตอการแสวงหาชองทางที่
จะแกไขปญหารวมกันในอนาคตตอไป ที่สําคัญคือเมื่อไมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งหรือเปนเจาของประชาคม
อาเซี ย น นอกจากจะทํ า ให เ สาประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นไม มั่ น คงแลว ยั ง จะทํ า ให ค นไทย
เสียเปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ เมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป 2558 อีกดวย
3) การเรียนรูความหลากหลายและแตกตางทางวัฒนธรรม
การเปดเสรีทางการคาอาจสรางโอกาสในการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเขาใจและ
เคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน จะเอื้อประโยชนใหการคาการลงทุนนั้นประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหากไมยอมรับหรือทําความเขาใจในในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ก็อาจกลายเปนอุปสรรคตอการขยายการคาและการลงทุนได ดังนั้น การเรียนรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานจึง
เปนประเด็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการเสริมสรางประชาคม การเรียนรูในลักษณะ “รูเขา รูเรา” ไมใช “รูเรา”
ฝายเดียว จะนําไปสูการไวเนื้อเชื่อใจ และการแสวงหาชองทางที่จะแกไขปญหารวมกันไมวาจะเปนปญหาทาง
การเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม
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อนึ่ง การมองเพื่อนบานโดยมีฐานคิดจากการรับรูและเขาใจประวัติศาสตรที่มองเพื่อนบานเปนวา
แตกตางกับเราในดานการเมืองการปกครองและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แสดงวาเรายังมองชาติอื่นวา
ดอยกวา โดยเฉพาะการตั้งสมมุติฐานเองวาประเทศไทยมีสถานะเปน “พี่” ประเทศอื่นเปน “นอง” ซึ่งจําเปน
ที่สังคมไทยตองเรงปรับทัศนคติมุมมองและวิธีคิดใหมโดยเร็ว โดยผูที่เกี่ยวของในภาครัฐตองพิเคราะหใหถี่ถวน
วาจะทําอยางไรใหเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับเพื่อนบาน เพื่อนําไปสูการเสริมสรางความเขาใจและยอมรับ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาครัฐตองใหความสําคัญตอการสงเสริมและอนุรักษมรดกดานวัฒนธรรม
การสงเสริมทัศนคติที่ดีตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสงเสริมบทบาทของสื่อสารมวลชนในการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียนใหประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ ควร
สงเสริมการปลูกจิตสํานึกของการเปนประชากรอาเซียน และแนวคิดเพื่อสงเสริมและผลักดันผลประโยชนของ
อาเซียนโดยรวม เชน การจัดทําหนังสือเรียนประวัติศาสตรอาเซียน การดําเนินโครงการสรางความตระหนักรู
ประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง เปนตน
4) ความเสี่ยงที่มาพรอมกับการเชื่อมโยงอาเซียน
การเชื่อมโยงอาเซียนตามแผนแมบทวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on
ASEAN Connectivity) ซึ่งครอบคลุมดานโครงสรางพื้นฐาน (การลงทุน การกอสรางถนน เสนทางรถไฟ การ
ขนสงทางน้ําทางอากาศ การเชื่อมโยงดานไอซีที ฯ) ดานกฎระเบียบ (พิธีการดานศุลกากร การตรวจคนเขา
เมืองจะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น) และดานประชาชน (สงเสริมการไปมาหาสูกันระหวางประชาชน) อาจ
สงผลใหเกิดปญหาดานสังคมและสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวและแรงงาน อาทิ การคา
มนุษย การแยงชิงทรัพยากร โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ รวมถึงอาชญากรรมขามชาติตางๆ
เปนตน
5) ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
แมวาผลกระทบจากเปาหมายของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะสงผลในเชิงบวก
ตอประชาชนรวมถึงกลุมสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ในการไดรับการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
รวมทั้งจะไดรับสวัสดิการที่ดีขึ้นและทั่วถึงไมนอยกวามาตรฐานอาเซียนนั้น แตทั้งนี้ ภาครัฐตองมีแผนงานที่
สอดรับกับแผนงานในระดับอาเซียนดวย หมายความวารัฐตองพิจารณาประเด็นการเขาไมถึงสิทธิทางดาน
การศึกษาและสาธารณสุขของกลุมบุคคลเหลานี้อยางถี่ถวน เพราะในสภาพความเปนจริงในปจจุบันยังพบวา
สตรี เด็กและเยาวชน และผูพิการบางกลุมยังเขาไมถึงบริการของภาครัฐ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐตอง
ดําเนินการจัดหาและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการเหลานั้นแกประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุมบุคคล
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ดังกลาว เพื่อใหสอดรับดังที่ระบุไวในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อ
ปองกันไมใหผลกระทบเชิงบวกกลายมาเปนผลกระทบในแงลบตอสังคมไทยโดยรวม

สวนที่ 2 บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทสรุป
ถึงแมอาเซียนจะประสบความสําเร็จในหลายๆ ดาน แตอาเซียนยังคงมีปญหาและสิ่งทาทายอยูหลาย
เรื่องดวยกัน ซึ่งไมใชเฉพาะเรื่องสังคมวัฒนธรรมเทานั้น หากยังมีประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะการพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบการเมืองการปกครองที่แตกตางกันของประเทศสมาชิก รวมถึงปญหาความขัดแยงทาง
การเมืองกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนระหวางประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกยังมีความไมไววางใจซึ่งกันและกัน
โดยยังคงกําหนดยุทธศาสตรทางดานการทหารโดยตั้งอยูบนพื้นฐานวา ประเทศเพื่อนบานอาจจะเปนศัตรู
นอกจากนี้ อาเซียนยังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ซึ่งสงผลกระทบถึงมิติทางสังคมที่เปนปญหาขามชาติซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก อาทิ ปญหายาเสพติด การคามนุษย แรงงานขามชาติผิด
กฎหมาย การฟอกเงิน การกอการราย โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกรอน เปนตน
สําหรับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังคงมีอยูตอไปคือ ชองวางทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศสมาชิกเกาและประเทศสมาชิกใหม ซึ่งยังคงมีความแตกตางกันมากระหวางประเทศสมาชิก
เกา เชน สิงคโปร มาเลเซีย ไทย กับประเทศสมาชิกใหม โดยเฉพาะ ลาว กัมพูชา เมียนมาร นอกจากนี้ แตละ
ประเทศยังคงมองประเทศสมาชิกดวยกันเปนคูแขงทางเศรษฐกิจ และมีการแขงขันกันอยางมาก โจทยสําคัญ
คือทําอยางไรอาเซียนจึงจะกาวขามความรูสึกของความเปน “ผูรับ” กับ “ผูให” ไปเปน “หุนสวน” ทั้งหุนสวน
ทางยุทธศาสตร หุนสวนการพัฒนา หรือหุนสวนทางเศรษฐกิจ เพราะเมื่อเปนเชนนั้นแลว พัฒนาการของ
อาเซียนไมวาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมจะสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วภายใตความตระหนักรวม
ของชาติสมาชิกถึงความเปน “ประชาคม” อยางแทจริง
ทั้งนี้ ดวยเหตุที่อาเซียนมีความแตกตางที่หลากหลายทั้งในดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
แตมีรากฐานทางประวัติศาสตรและอารยธรรมรวมกัน จึงนับวาเปนประเด็นทาทายอีกประการหนึ่งสําหรับ
อาเซียนในการที่จะเสริมสรางอัตลักษณของประชาชนอาเซียนรวมกัน ที่ผานมาแมจะมีกิจกรรมที่สงเสริม
ความเขาใจโดยผานการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรม แตมักจะครอบคลุมอยูในกลุมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาหรือเจาหนาที่รัฐในหนวยงานราชการตางๆ แตประชาชนในภาคสวนอื่นๆ ยังไมใครมีสวนรวมมาก
นัก ดังนั้นแลว หากจะสรางอัตลักษณรวมกันใหได อาเซียนอาจตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่กวางกวาภาค
การศึกษาหรือภาครัฐ ไมวาจะเปนภาคสื่อสารมวลชนและภาคเอกชนธุรกิจตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเกิด
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ความเขาใจจนนําไปสูการยอมรับถึงความแตกตางและสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข รวมถึงเรงเสริมสราง
ความสัมพันธฉันมิตรระหวางกันในทุกมิติเพื่อกาวขามปมขัดแยงดานประวัติศาสตรในอดีตที่อาจจะกลายเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาความรวมมือระหวางกันในอนาคต
นอกจากนั้น การรักษาดุ ลยภาพแหงอํานาจของอาเซียนก็เปน เรื่องทาทายที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค กลาวคือทําอยางไรอาเซียนจึงจะสรางดุลยภาพแหงอํานาจใหเกิดขึ้น
และทําอยางไรอาเซียนจึงจะกลายเปนแกนหลักของสถาบันในภูมิภาค ทั้งนี้เมื่อโครงสรางกลไกตางๆของ
อาเซียนในปจจุบันยังไมสมบูรณ ยอมสงผลใหการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอยางสมบูรณใน พ.ศ. 2558 ยังตอง
เผชิญกับอุปสรรคและขอจํากัดอีกหลายประการ ในชวงเวลาไมถึง 2 ปที่เหลืออยูนี้ประเทศสมาชิกคงตอง
รวมมือกันอยางเขมขนและจริงใจเพื่อใหพรอมที่สุดสําหรับความเปน “ประชาคมอาเซียน” อยางไรก็ตาม
ความกาวหนาที่แทจริงนาจะขึ้นอยูกับการดําเนินงานของรัฐบาลในแตละประเทศสมาชิกที่จะตองพัฒนาและ
จัดการกับปญหาสังคมภายในประเทศของตน ทั้งนี้ ความยากลําบากประการหนึ่งคือจะทําอยางไรใหประชาชน
ตระหนั กวาตนเป นส ว นหนึ่ งของประชาคม ตามที่ไดบัญ ญัติไวในกฎบัตรอาเซีย นวา การมีป ระชาชนเปน
ศูนยกลางเปนหัวใจหลักของอาเซียน

ขอเสนอแนะ
1) การเสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ควรเปนภารกิจของทุกภาคสวนไมใชเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งควร
ส ง เสริ มบทบาทของสื่ อ สารมวลชนในการเผยแพร ขอ มู ล ใหป ระชาชนรั บ ทราบ เนื่ องจากเป น ช อ งทางที่
ประชาชนสวนใหญเขาถึงไดสะดวก ทั้งนี้ การเสริมสรางความตระหนักรูดังกลาวควรประกอบดวยแนวทาง
หลักๆ ดังนี้
การใหความรูตอประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งในแงของโครงสรางองคกร (organization) และใน
แงของขอมูลทั่วไปของแตละประเทศสมาชิก (country)
ความรูนั้น ควรกอใหเ กิดทั ศนคติที่ดีตอความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและสงเสริมการสราง
จิตสํานึกของการเปนประชากรอาเซียน เชน การจัดทําหนังสือเรียนประวัติศาสตรอาเซียน การดําเนินโครงการ
สรางความตระหนักรูประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง เปนตน
2) การจัดตั้งสวนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit)
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ผลักดันใหมีการจัดตั้งกลุมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit) ใน
แต ล ะหน ว ยงาน เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การและเตรี ย มพร อ มสู ก ารเป น ประชาคมอาเซี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3) การจัดทําสื่อเผยแพรเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยเฉพาะ
สื่อในที่นี้หมายรวมถึงตั้งแตสิ่งพิมพประเภทตางๆ (โปสเตอร แผนพับ แผนปายนิทรรศการเคลื่อนที่
ฯ) เว็บไซต ซีดีรอม และรายการวิทยุโทรทัศน ซึ่งปจจุบันการประชาสัมพันธจะเนนหนักไปที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกระทั่งคนจํานวนไมนอยเขาใจวาประชาคมอาเซียนมีเพียงประชาคมเศรษฐกิจเทานั้น ทั้งนี้
คนไทยสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมและผลกระทบดานตางๆของประชาคมเศรษฐกิจได
อยางสะดวก ในขณะที่ประเด็นสังคมวัฒนธรรมซึ่งใกลชิดกับการดําเนินชีวิตมากที่สุดกลับมีการประชาสัมพันธ
นอย ประชาชนควรไดรับขอมูลขาวสารวาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคืออะไร มีการดําเนินงาน
และความคืบหนาอยางไร รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินงานเหลานั้นตอชีวิตของพวกเขา ทั้งนี้ เพื่อจะได
เตรียมพรอมเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ผลักดันการดําเนินการตามแผนงานที่ระบุในยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการเขา
สูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2546 - 2561 ไวทั้งสิ้น 5 ดาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล อันประกอบดวย
การใหความสําคัญกับการศึกษา
การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม
การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต
การดํ า เนิ น การตามแผนงานที่ ร ะบุ ในยุท ธศาสตรดั งกลา วอยา งจริ งจั งและทั่ว ถึ งจะเปน การเพิ่ ม
ศักยภาพแกทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ทั้งนี้ ทามกลางการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพจะสรางโอกาสใหคนไทยโดยเฉพาะในวัยแรงงานสามารถแขงขันกับคนจากประเทศ
สมาชิกอีก 9 ชาติไดอยางไมเสียเปรียบ
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5) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับผูบริหาร
และระดับปฏิบัติการ จะชวยใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยผานวิธีการอบรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนองคความรูตางๆทั้งดานขอมูลขาวสารและดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลากรใหเปนวิทยากรใหความรูเรื่องสังคมวัฒนธรรม เปนตน
หากสังคมไทยมีการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม คน
ไทยก็จะกลายเปนพลเมืองอาเซียนโดยสมบูรณ มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และในที่สุดเมื่อประเทศ
สมาชิกทั้งมวลมีความรูสึกเชนเดียวกัน จะสงผลใหเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีความมั่นคงไมนอยไป
กวาเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมเศรษฐกิจ
_____________________________
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